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me apoiaram incondicionalmente, e sabendo que me vou esquecer de
algum no meio de tantas palavras de incentivo, enuncio o Cel Alves,
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mais do que isso, ajudando literalmente a tirar esses sonhos da gaveta.
A todos os que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para a
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Há livros que nos marcam e inspiram. Abrem os nossos horizontes para
além daquilo que está à frente do nosso nariz. Fazem-nos ver o mundo com outros olhos. Fazem-nos questionar as nossas acções e atitudes.
Este é um desses livros. Não pretende estabelecer verdades absolutas
ou resolver magicamente todos os problemas do mundo. Mas chama-nos a atenção para aquilo que podemos fazer para mudar a nossa vida,
o nosso mundo e tudo o que nos afecta.
Esta é a história de Maria Helena, uma mulher comum que leva uma
vida pacata e sem sobressaltos. É casada, tem dois filhos, e tem um trabalho fixo num supermercado. Tem o sonho de ser cabeleireira, sonho
esse que colocou na gaveta para se dedicar aos filhos. É uma boa esposa,
mãe e filha. Faz tudo o que e esperado dela, mas não é feliz.
Chama-se Maria Helena, mas podia ter qualquer outro nome. E podia ser qualquer mulher. Daí a importância deste livro. É uma mulher
que representa uma geração de mulheres que seguiram os conselhos
das suas mães à risca. Fizeram tudo o que deviam ter feito, tudo que a
sociedade exigia, mas depois perderam-se. No meio de tantos papéis sociais, esqueceram de si mesmas como mulheres individuais, com sonhos
e necessidades próprias. Não deixam de ser pessoas porque casaram e
tiveram filhos. Mas a educação que receberam em casa estabeleceu para
a vida toda as suas prioridades. O marido e os filhos vêm em primeiro
lugar.
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Esta obra assenta na ideia que não devemos aceitar as regras sociais
cegamente. Não devemos obedecer à sociedade e fazer o que as outras
gerações fizeram, repetindo os mesmos padrões comportamentais como
se fossemos fotocópias. Entramos em “piloto automático” e adormecemos na nossa vida. Ela deixa de ter sentido. Tornamo-nos “zombies”,
mortos-vivos na nossa existência vazia, sem propósito próprio. Vivemos
em prol dos outros. E ouvimos o que os outros dizem, as suas opiniões
e as suas exigências. Correspondemos às suas expectativas e dizemos
sim a tudo. E ao fazê-lo dizemos não a nós próprios, às nossas opiniões
pessoais e vontades próprias.
Esta estagnação existencial leva a crises emocionais e depressões. E
nem sabemos porquê. Não há razão aparente. Se eu tenho uma família que me adora, tenho emprego, tenho casa, porque me sinto tão mal?
Porque me sinto um(a) impostor (a) na minha própria vida?
A solução sugerida neste livro é a desconstrução das nossas crenças.
Questionar o que nos foi transmitido. Ouvir o nosso silêncio, a nossa voz
interior, o nosso coração. Seguir os nossos sonhos e paixões, independentemente da nossa idade. Fazer pequenas mudanças na nossa vida,
coisas que podemos controlar. Dar espaço ao nosso ser individual. Ter
tempo para nós e para os nossos pensamentos pessoais e opiniões. Valorizar a nossa intuição. Ouvi-la mesmo quando a opinião dos outros
interfere.
Quando criamos espaço para sermos, em vez de termos, cria-se todo
um mundo pessoal que não existia, ou que estava escondido. Resgatamos
a nossa auto-estima e descobrimos o amor–próprio. Temos que colocar-nos primeiro, amar-nos a nós próprios em primeiro lugar, para darmos
o melhor de nós aos outros. Quando somos nós, podemos encaixar todos
os papéis e tudo faz sentido. Não é preciso negar a individualidade para
realizar os papéis sociais que esperam de nós.
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Esta obra de ficção é um produto de um longo processo introspectivo
por parte da autora, que passou por uma grande transformação interior
depois de muitos altos e baixos a nível emocional. Foi este processo de
auto-conhecimento que a levou à conclusão de que o pilar da felicidade
é o amor-próprio. Não podemos dar de nós sem nos amarmos primeiro.
Como amiga da autora há mais de vinte anos, acompanhei o seu percurso pessoal desde a adolescência. Vi a Elsa ingressar no curso de jornalismo e mais tarde casar e ter a sua filha. Sei que nem sempre teve a
vida facilitada, mas lutou sempre pelos seus sonhos. Quando a conheci
na escola secundária, ela já queria ser jornalista. Nunca se desviou do
seu objectivo, mas teve os seus obstáculos. Durante o curso teve de trabalhar para se sustentar. A bolsa não cobria todas as despesas. Depois,
quando acabou o curso, trabalhou vários anos como funcionária pública, antes de trabalhar como jornalista. Levou anos, mas chegou lá. A Elsa
é para mim um modelo de persistência.
Apesar dos sucessos profissionais e de um boa vida familiar, passou
por momentos complicados a nível emocional, momentos dolorosos. E
foi através dessa dor emocional que se redescobriu. Aprendeu a amar-se a si própria. Hoje, é um exemplo de positividade para aqueles que a
rodeiam, mas tudo isso foi conquistado. Se hoje é feliz, é porque passou
por esse processo doloroso que a colocou em contacto com o seu interior.
E agora escreve este livro para se auto-expressar, e ao mesmo tempo
ajudar outras pessoas que passam processos similares, independentemente da sua profissão, idade ou estatuto social. Esta é, para mim, uma
obra importante, porque embora seja uma obra de ficção, e tenha até um
grande sentido de humor, tem também uma importante missão social.
Irá inspirar toda uma geração que se perdeu e que agora recebe apoio e
dicas sobre o que fazer para re-estabelecer a sua identidade individual e
recuperar o seu amor-próprio.
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Suspirou duas vezes e voltou a pegar na lâmina para cortar mais 250g
de fiambre. Bem aviado, pedia a cliente num tom soberbo. Mais
uma daquelas suburbanas enfadonhas que se sentem as rainhas
do supermercado. O dia estava particularmente difícil, pesado.
Mas onde é que ela tinha errado? Até não era feia e o corpo roliço
deixava muitos homens loucos de desejo. Perguntou se a espessura
estava boa. Era a centésima vez que o fazia naquele pesaroso turno
de oito horas. O Mário. Devia ter casado com o Mário. Hoje estava
a trabalhar no escritório do pai dele. Ora se estava. Não entendia
onde tinha errado. Seguira todos os conselhos dos pais. Andou na
catequese e até foi madrinha de crisma. Para ali, perto dos 40, se
encontrar redonda, a cheirar a gordura. De manhã deixou o frango
a descongelar para o jantar. Talvez abrisse aquela garrafa de vinho.
Se os miúdos dormissem cedo ainda conseguia ler aquele livro que me
ofereceram no Natal. Ah, tenho a roupa para passar. Porra. Mas nunca
mais é sexta? Ui, esquece Maria Helena… tu trabalhas por turnos. Onde é
que eu errei? Segui tudo o que me disseram...

Pensou como era triste que os filhos fossem a sua razão de viver. Ela sim,
devia ser a sua razão de viver. Mas não. Não era. Fechou os olhos e ficou
quieta, a sentir a água quente a cair sobre o seu corpo, levando também
as lágrimas que caiam pela sua face.

⬤

Porque é que fui ter dois? Logo quando estava quase a recuperar a minha
liberdade, voltou tudo à estaca zero. Ainda me tentei matricular no curso,
mas as fraldas e os biberões... E gosto tanto deles.
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Chegou a casa já passavam das nove da noite. Estava cansada, muito
cansada. Como sempre. Especialmente cansada dos seus dias serem
todos iguais. Cópias repetidas a papel químico. A preto e branco. Pôs
o frango no forno e foi tomar duche. Ai! As saudades que tinha de um
longo e relaxante banho de imersão. Daqueles com muita espuma
macia e perfumada. Os filhos estavam a fazer os trabalhos de casa.
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Três camisas, dois pares de calças e duas camisolas depois arrumou
a tábua de passar e sentou-se no sofá. Precisava de ir dar um jeito
às sobrancelhas mas estava sem um pingo de energia. Tinha tempo
para tudo menos para o mais importante: ela própria. Mas onde foi
desencantar a ideia de que os outros estavam sempre em primeiro lugar?
Tinha crescido com essa crença de tal forma enraizada que acabou
sempre por tomar decisões com base no que os outros esperavam de si.
Que burra. Como fui cair neste emaranhado onde já nem sei bem o que
sou? Onde foi que me perdi?
Os filhos já estavam a dormir e olhou para o livro que lhe ofereceram no
Natal, um embrulho-mistério que permanecia em cima da mesa da sala.
Não, ainda não era hoje que lhe pegava. Amanhã tinha que acordar cedo
para trabalhar. Deitou-se. Era o seu momento preferido do dia, aquele
em que fechava os olhos na almofada. Nunca sabia o que os sonhos lhe
podiam dar nessa noite. Talvez sonhasse com o Mário.
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O despertador tocou pesaroso como todos os dias e ela abriu os olhos
lentamente. O marido já tinha saído. Maria Helena não se lembrava
sequer de ter sonhado. Despachou as crianças para a escola e vestiu a
primeira roupa que encontrou. No trabalho usa bata, por isso tanto faz.
De que lhe vale tentar ficar bonita? Lavou os dentes, aplicou o creme
anti-rugas que lhe custou os olhos da cara, na farmácia. Não quer
cá dos outros que estragam a pele. Bebeu o café aos golos, ganhando
coragem para se ir enfiar atrás de um balcão frigorífico durante oito ou
mais horas, a cortar fiambre às fatias. Que raio de ideia lhe meteram na
cabeça. Que era uma boa proposta, segura e perto de casa. Já ali estava
há quase dez anos. Os maravilhosos 30 escondidos atrás de um balcão
de supermercado. O comboio a andar e ela a perder a viagem.
Cabeleireira ou esteticista. Era isso que queria ser. Mas sempre lhe
disseram que era difícil, que não teria muito jeito. E ela acreditou.
Porra, mas eu mereço mais do que isto até a reforma. É hoje. É hoje que me
vou despedir. Basta. Vou falar com o patrão e nem digo nada a ninguém.
Faço-o e pronto.

Estás louca ou quê, Maria Helena?! Então e como é que arranjas comida
para os filhos? Como é que pagas o carro e a casa? E o que que os outros
vão dizer rapariga? Endoidaste de vez?
Abotoou a bata branca e simulou um sorriso. Mas não havia como
disfarçar a tristeza dos seus olhos apagados.
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Durante o dia olhava para o relógio vezes sem fim, tentando que as
colegas não se apercebessem que o fazia. As conversas por ali variavam
entre o tempo, a novela e, claro, as gracinhas dos filhos. Sentia-se numa
prisão sem grades, todo o dia o mesmo campo visual, entre alimentos
enlatados e alimentos processados. Credo. Que tédio. Aquilo dava-lhe a
volta ao estômago. Nos momentos de menor fluxo de clientes dedicavase a repor o stock ou a atualizar as etiquetas dos preços. A Ermelinda é
que a sabia toda, metida com o chefe de turno.
Ela é que a leva bem. Sai quando quer e lhe apetece. Mas eu sou uma
mulher séria, oh se sou. Saio do trabalho vou para casa, e de casa vou
para o trabalho. Todos os dias. Não vou cá em cantigas, que o Carlos é
muito bom homem e um bom pai.
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Chegou a casa estoirada e só lhe apetecia desmaiar no sofá mas tinha que
ajudar os filhos com os trabalhos de casa. De matemática, ainda por cima.
Mais contas. Trabalhar num supermercado na época do Natal não era
nada fácil. Tudo muito nervoso, tudo com muita pressa, tudo a reclamar...
Belo sentido cívico, sim senhores. O Sistema. Merda para o Sistema. O
papel que precisa do papel para se passar outro papel.

⬤

Claro, eu tenho é que gostar de quem gosta de mim. Já me cansava viver
em casa dos pais, as tias todas no Natal a perguntar ‘quando é que te
casas, quando é que te casas?’. Fomos de lua de mel ao Gerês e depois
começou a vida. Fui feliz, pois fui, já lá vai o tempo. Agora é que já não
mas, na verdade, ninguém é sempre feliz. Ou é?
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Casou com ele aos 27, poucos meses depois de sofrer um grande desgosto
de amor. O Mário andava indeciso e ela estava a fazer-se velha.

Era por isso que sentia cada vez mais necessidade de desobedecer
ao Sistema. Especialmente aquele que diz que a vida é só acordar, ir
trabalhar e pagar contas. Que faz com que muitos andem a trabalhar
e muitos poucos a aproveitar. Ela era, ainda, da franja dos muitos.
Sim, o Sistema estava todo por desmontar. As crenças, essas, tinham
que ser deitadas abaixo como peças de um dominó. O que lhe tinham
incutido em criança, o que aprendera na escola, o que lhe ensinaram na
catequese, era tudo para desaprender. Iria conseguir pensar pela sua
própria cabeça?
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Estava cansada. Ainda. O dia não tinha sido fácil. Há pessoas que tratam
os funcionários dos supermercados como se de gente menor se tratasse.
Pois ela, Maria Helena, ainda tinha sonhos. Estavam eram todos
arrumados numa gaveta, à espera que perdesse o medo. Que ganhasse
coragem. Tirar o curso de cabeleireira. Ai… se ela gostava. Pentes e
tesouras. Conversas interessantes com as clientes. Mesmo que fosse à
noite, ela ia.
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Assim que os meninos forem mais crescidos, faço-o. Que bom seria
trabalhar num salão e dar largas à minha criatividade, em vez de matar a
cabeça a medir a espessura do queijo ou do fiambre. E tanta criatividade
que eu tinha quando andava na escola.
Gostava tanto de dançar. De cantar. Até de fazer teatro. Era tão feliz
e não sabia, ali com o mapa da vida ainda todo por desenhar. Estava
quase com 40 anos mas se tivesse 80 pouca diferença fazia. Os sonhos
estavam arrumados e esquecidos, como se nunca tivessem sido seus.
Sim. Já estava mais morta que viva.
Onde foi que te perdeste nas curvas da vida, Maria Helena?
Enquanto estufava a carne para o almoço de domingo, começou a pensar
no que seria feito do Mário, o grande amor da sua vida. Teria casado
também? Cheio de filhos ou livre que nem um passarinho? A idade teria
sido sua amiga? Estaria já morto? Pensou em ir à sua procura. Não havia
de ser difícil de encontrar. Arrependeu-se imediatamente. Não ia cair à
segunda. Isso não!
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“Não trates dessa cabeça que vais ver”. “Estás a ficar doida”. “Ganha
mas é juízo”. “Olha quanto maior a subida, maior a queda”. Sempre, mas
sempre que desabafava com alguém sobre tudo o que gostaria de ser ou
fazer, eram respostas deste género que ouvia. De todos os lados. De
todas as pessoas. Foi assim quando informou lá em casa que gostava de
ir experimentar yoga, ou sugeriu ir ver o nascer do sol à praia. Estás
doida? Foi assim que se rendeu. Desistiu de levar a sua a avante. Era
triste mas verdadeiro. Os filhos eram a sua razão de viver porque dela
já não sobrava pedra sobre pedra. Tentava expiar as suas dores ouvindo
um pouco de música no carro. Ficava ali parada no estacionamento,
secretamente, só mais um pouco antes de subir para ir fazer o jantar. Ia
ao Zumba às terças feiras, a família permitia lhe essa hora de devaneio.
No seu íntimo queria mais. Se a deixassem, voava. Voava. Mas ela tinha
as asas presas.

O tempo, Maria Helena, não é para ser passado. É para ser aproveitado.
Sim, ela sabia que a aventura era perigosa mas a rotina era letal. Pegou
numa revista para ver as estrelas de cinema e imaginou os penteados
que lhes faria se fosse cabeleireira. Sugeriu que fossem dar uma volta
de carro. “Gastar gasolina para quê, se estamos aqui tão bem?”. Maria
Helena concordou. O dinheiro é sempre o que manda e desmanda.
Malvado dinheiro que nunca chega para nada. Contas, contas e mais
contas. A vida é tão difícil.

⬤

Não. Os sábados não eram mais empolgantes do que os dias de semana.
Eram passados em casa, a arrumar quase sempre o que já estava
arrumado e a experimentar aquela receita nova que a mãe lhe tinha
recomendado. Não sendo uma fada do lar, tentava que estivesse sempre
tudo impecável. Sabe-se lá porquê. Brincava com os filhos e fazia
algumas tentativas de abrir o livro que lhe ofereceram no Natal. Mas ele
lá permanecia, embrulhado em papel pardo, com um laço vermelho de
papel. O marido convidava-a para ir beber café depois de almoço e ali
estavam na esplanada, um par de horas a ver quem passava. Iam sempre
ao mesmo café. Ela odiava.
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Comer e beber é que é bom, que não se leva mais nada desta vida.
Patético. Olhava para aquele quadro e sentia pena. Dedicava-se então à
sua prática diária de autocomiseração, a desculpa perfeita para deixar
os sonhos arrumados. Na gaveta dos fundos.
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Era sábado, e o sábado era dia de deveres conjugais. Era assim que lhe
chamava. S-e-x-o. Fazia-o porque sabia que quem não come em casa
come por fora e ela não queria perder o seu Carlos. Homem que é homem
tem as suas necessidades. Depois, com filhos em casa não há lugar nem
tempo para muitos romantismos. Era assim que, mesmo sem chama, se
entregava durante alguns minutos àquele ato quase mecânico revestido
de dever conjugal. Tal como tudo o resto, a sua líbido também estava
perdida algures. Fingia prazer para ver se aquilo acabava depressa. Dali
a oito dias haveria mais.
Maria Helena, 40 anos quase feitos, dona de curvas generosas, não sabia
nem pretendia saber o que era isso dos prazeres da carne. Tinha tanto
para explorar mas optou por castrar-se. Mesmo quando gostava forçavase para não gostar. O marido servia-se e ela deixava. Ele ficava contente
e ela descansada. Quem come em casa não procura fora. Depois… ah,
depois punha-se a sonhar com o Mário. Amanhã era domingo e às oito
e meia lá estaria batida no supermercado. Era uma grande mulher. Que
outra aguentaria isto?
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Ao domingo dava-se ao luxo de tomar o pequeno almoço fora de
casa. O marido que cuidasse dos filhos porque ela não tinha culpa
de trabalhar por turnos. Claro, deixava tudo preparado de véspera,
o almoço e os lanches. E também não se esquecia que à noite
ainda tinha que ajudar a fazer os trabalhos de casa dos miúdos,
depois de horas infindas a trabalhar atrás de um balcão. Foda-se.
Foi para isto que eu nasci? Quem és tu, Maria Helena? Quem és? O que
vieste fazer cá à Terra? Nem rica nem bonita? Como a vida foi injusta
contigo! Quando tinhas 18 anos ainda pensaste em ir para Lisboa
ser cabeleireira, mas a tua mãe não deixou. Nem o teu pai. Ninguém.

Não tiveste coragem e ficaste refém da tua própria cobardia. Estás
condenada à mediocridade rapariga. Trabalhas para pagar contas e
vês os filhos crescer. Depois vais tomar conta dos netos. Vai ser assim.
Esquece. Esquece o teatro, o cabeleireiro. Já não é para esta vida. Será
para a próxima? Talvez tenha que começar a ir à missa. Nunca fui.
Olhou para o relógio, eram 8h30.
Hora de ir trabalhar. Menos um dia. É domingo mas podia ser qualquer
dia da semana. Tanto faz. Foda-se.

Sim, o marido notava que ela não andava bem, disse-lhe que devia ir ao

⬤

— 13 —

17 singularidades de uma mulher de 40

— 12 —

O marido notava que ela não andava bem. Aliás, todos notavam mas
ninguém dizia nada. Era normal. Ele gostava dela e, ao seu modo,
tentava que fosse feliz. Era tudo normal, como com todos os casais. Iam
para a praia uma semana no verão. Eles e as crianças, os gaiatos felizes
a brincar na areia. Alugavam uma casa com o que sobrava do subsídio
de férias e depois ela “só” tinha que fazer o que todas as mulheres
fazem. Maria Helena cansava-se ainda mais naqueles dias. Limpava
a casa alugada assim que lá chegava. Depois ia ao supermercado, ao
pão, fazia duas dezenas de sandes por dia, preparava fruta, colocava
protetor solar em todos, dobrava as toalhas, desdobrava as toalhas,
arrumava os sacos dos brinquedos quando chegavam e partiam.
À noite ainda fazia o jantar porque durante o dia andavam todos a
sandes. Férias? Não, aquilo não eram férias. Era uma trabalheira. E
ainda lhe diziam que tinha sorte por se estender na areia ao sol, mais
cansada do que o costume. Cada vez que tentava abrir uma revista,
um dos filhos chamava-a para fazer um castelo na areia ou apanhar
conchas. Ela ia, claro. Os outros sempre em primeiro lugar. Não sabia
dizer não. Curioso como uma palavra tão pequenina é tão difícil de
pronunciar. Meses e meses à espera disto, e para quê? Ainda por cima
esqueceu-se do livro que lhe tinham oferecido no Natal. Já era verão e
ela ainda não tinha tido tempo. Ou disponibilidade mental. Sabe-se lá
as ideias malucas que o livro lhe podia pôr naquela cabeça?

médico. Ela, bem mandada, pediu o dia e foi. Aquilo já só ia com comprimidos. Para dormir, para acordar, para sorrir, para aguentar o sexo
conjugal aos sábados à noite... Pílulas mágicas de felicidade em doses
condensadas. Começou a mascarar a sua dor.
Maria Helena sabia de cor o seu diagnóstico: padecia de uma doença
especial, aquela que afeta todas as pessoas que, tendo uma vida
normal, são suficientemente lúcidas para não se sentirem felizes
com tão pouco. Por mais fugas para a frente que encetasse, estava a
chegar a um beco sem saída. Sabia-o com todos os poros da sua alma.
Porque diabo penso eu demais? Era só contentar-me com o que tenho…
Não sabia se tinha pouco ou muito. Via as amigas solteiras desesperadas
por casar e as casadas desesperadas pelo divórcio. Ela não queria uma
coisa nem outra. Só queria voltar a sentir-se viva. Nada mais.
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Pelo sim pelo não, o médico deu-lhe algum tempo de baixa para que recuperasse daquilo que designou como uma “depressão reativa fruto de
stress”. Stress? Stress de quê? Ainda assim, aceitou. Acontecera o que
tanto temia. Era o resultado de ter andado 39 anos a aguentar ser uma
personagem de ficção. Baixou a guarda e agora estava mergulhada na
sua própria miséria emocional. Aquilo doía, porra. Muito. O coração em
carne viva, os olhos vermelhos do choro, as pulsações aceleradas, o desencanto por tudo, tudo, tudo... uma descida aos infernos. Claro que os
antidepressivos ajudavam, mas ela sabia que eram apenas cosméticos
para aplicar na alma. As rugas permaneciam lá. Todas. Quando não os
tomava, nem sequer da cama conseguia sair.
O tempo passou e aquilo não melhorava. A família veio em seu auxílio.
Mas tudo lhe parecia tão triste e negro que a sua mente só queria uma
coisa: morrer. Pensou em como o poderia fazer sem sujar muito a casa,
para não dar trabalho. Depois recuava, pensando que os filhos não podiam ficar sem a mãe. Depois voltava a pensar no mesmo. Todos ficariam melhor sem ela.
Um dia decidiu-se a fazê-lo. Ia atirar-se de uma ponte. Estava visto que os
comprimidos mágicos não funcionam com quem sofre de “normose”. Deu
um beijo aos filhos e ao marido e saiu preparada para terminar o serviço,
já que era apenas o seu cadáver que se arrastava pela espuma dos dias.

Chega, Maria Helena. Já chega de dor.
Ali de cima, a vista era magnífica. Já não se lembrava da última vez que
estivera perante algo tão belo. Foi então que decidiu que não: não se ia
atirar. Ia antes matar aquela Maria Helena que lhe causava náuseas,
para renascer das cinzas. Só se muda de duas maneiras: pela dor ou pelo
amor. Ela mudou pela dor. E a primeira coisa a fazer era libertar-se de
todas as vozes que a tinham condenado à morte. O dinheiro para as contas havia de aparecer de algum lado. Nem que o fosse pedir emprestado.
Morta é que não continuava…

— 15 —
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Estava de baixa do trabalho há 15 dias e ainda iria ficar por casa pelo
menos mais um mês até voltar para o supermercado. Só a ideia de voltar
para lá a horrorizava. Por enquanto, ainda não se podia despedir. Tinha
que encontrar uma solução. Urgente. Já tinha perdido tempo demais.
Olhou-se ao espelho. Estava magra. As curvas tinham esmorecido, já
que o apetite não abundava nos últimos tempos. Cabelos castanhos claros médios, restos de madeixas loiras e alguns brancos. Olhos redondos,
encovados e baços. Os lábios eram grossos e bem delineados mas estavam desidratados. Era uma mulher atraente mas tinha que se esforçar
um pouco. Maria Helena, a nova Maria Helena, teria que se reencon-
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Resolveu não contar a ninguém o que tinha acontecido. Ninguém estaria verdadeiramente interessado, de qualquer forma, pensou. Era um
processo de renascimento e, por isso, era só dela. Ninguém se iria meter
no seu caminho, desta vez. Chegou a casa, os filhos ainda estavam na
escola e o marido no trabalho. Meteu todos os comprimidos num saco
e deitou-os no lixo. Se era para recomeçar, recomeçaria a frio. Agarrou
numa folha em branco e começou a escrever todos os sonhos que tinha
por cumprir. Ser cabeleireira, fazer yoga, andar num balão de ar quente,
regressar ao teatro, aprender inglês, ir a um spa, voltar a gostar dela
própria... eram tantos desejos. Em seguida abriu a lata que comprou nos
chineses e que tinha algumas poupanças para os novos cortinados. Ligou para o dentista e marcou uma limpeza aos dentes. Se queria ser feliz
não podia ter vergonha de sorrir. Os cortinados podiam esperar.

trar. Os filhos chegaram da escola e fingiu que estava bem. Fingia sempre para os filhos não se aperceberem do seu estado. Eles não tinham
a culpa. Era uma boa mãe, apesar de ser uma mãe infeliz. Arrastou-se
até à cozinha para preparar o jantar e os pensamentos atropelavam-na.
Como vou conseguir, como vou conseguir?
Já sabia que iria ter, pelo menos, de deixar de ter pena dela própria,
sair do registo onde se enfiara há anos. Amanhã iria ao dentista, sem
dizer nada a ninguém. Se dissesse, sabia que lhe iriam responder que
não valia a pena. Mas ela sabia que valia a pena pensar pela sua própria
cabeça. Agora já sabia.

⬤
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O despertador tocou pesaroso. Mais um longo dia pela frente. O
marido acabara de sair e ajudou os filhos a irem para a escola. Voltou
para a cama, entorpecida. Onde iria buscar coragem para se resgatar?
Pensou em ir ao lixo buscar o saco com os medicamentos que tinha
deitado fora por impulso. Sempre tinha ouvido que não se devia deixar
de tomar assim do pé para a mão, que era preciso um desmame aos
antidepressivos. Resistiu à ideia. Era a frio que ia renascer. Custava-lhe
sair da cama e o mais certo era ficar para ali a remoer, na companhia
dos seus demónios. Lembrou-se então que a limpeza aos dentes estava
marcada para as dez.
Estava sozinha em casa. O natural era ir arrumar ou limpar mas, ao
invés disso, decidiu encher a banheira. Era hoje que ia começar o dia
com um banho de imersão. Olhou para o gel de banho e aquilo não
cheirava a nada. Comprava sempre o mais barato. Foi à despensa cheia de comida como se viesse lá a guerra, para que raio precisava de
tantos pacotes de arroz? - e tirou de lá um de amêndoas e mel que tinha
comprado em promoção. Era esse que ia usar. A banheira estava cheia
de espuma e cheirava bem. Acendeu uma vela, encontrada no fundo da
gaveta da cozinha, despiu-se e entrou na água. Que deleite. A espuma
a acariciar-lhe a pele. Ousou tocar no seu corpo, sentir de novo os seus
contornos. Desfrutou daquele longo banho de imersão como se fosse
um encontro com a sua própria existência. Sem pensar em tachos, nem
panelas.

Não deixes Maria Helena. Não deixes que te convençam de que não vales
nada. Que queres ser mais do que és. Que não és boa o suficiente. Que não
és tão bonita como pensas. Não deixes. Não deixes que te convençam que
te deves contentar pela metade quando mereces o todo. Tu mereces tudo.
Mereces ser uma pessoa inteira. Resiste. Persiste. Existe. Por ti, Maria Helena.
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O marido notou que ela estava diferente mas associou aos efeitos da medicação. Que bom, a sua Maria Helena ia voltar ao normal. Mas andava

⬤

Foram os 60 euros mais bem investidos dos últimos anos. Saiu do
dentista com um sorriso mais bonito, sem manchas. Olhou-se ao
espelho e gostou do que viu. Decidiu que não ia contar a ninguém.
Seria um segredo dela. A nova Maria Helena não queria a opinião de
ninguém porque estava mais do que provado que tinha sido isso que a
tinha levado durante anos a tomar decisões, ou melhor dito e pensado, a
não tomar decisão nenhuma e deixar sempre que os outros decidissem
por ela. Foi assim quando, por exemplo, quis comprar um carro mais
barato e a aconselharam a comprar um novo porque o outro poderia dar
problemas e ir parar à oficina. Foi na cantiga e ficou com um encargo
superior a 200 euros mensais. E também se lembrava daquela vez que
estava na dúvida se havia de ir a França visitar a família e disseram-lhe
que era melhor não porque o dinheiro podia fazer falta para outra coisa.
Nem foi nem o dinheiro sobrou. Gastou-se na mesma. Pior foi quando
depois de ter o primeiro filho se deixou convencer a ter o segundo
porque ter só um é mau. Mau, Maria Helena, é passar noites inteiras
sem dormir, entre fraldas cheias de cocó, chuchas, biberons e tetinas e a
correr para o hospital sempre que a criança ganhava febre. A televisão
sempre nos desenhos animados e as manhãs de sábado e domingo
passadas no parque a tomar conta deles. Contaram-lhe mal a história.
Não estava arrependida de ser mãe mas a maternidade - pelo menos nos
primeiros tempos - é uma viagem atribulada onde as mulheres ficam
quase sempre no apeadeiro, sem margem para boleias. Há que nascer
com vocação maternal e ela, viria a descobrir, não a tinha.
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com umas ideias estranhas, de se despedir e ir para cabeleireira. Mulheres. Ele fartava-se de trabalhar para a família, mas o seu salário não
chegava para suportar todas as despesas.
Ainda gostava da sua mulher como no primeiro dia. Ela sacrificava-se
pela família. De vez em quando gostava de a levar a jantar fora. Iam sempre ao mesmo restaurante porque ali era bom. Perguntou-lhe o que tinha feito durante o dia e notou que ela desviou o assunto. Estava deprimida, coitada. Não lhe devia apetecer falar. Achou estranho ela pedir-lhe
para ir buscar um frango para o jantar.

— 20 —

Naquela noite sonhou com borboletas. Muitas. De todas as cores e
feitios. Borboletas. Ah… como gostava de voltar a sentir borboletas no
estômago. Era disso que tinha saudades. Faltava-lhe sal nos seus dias
insípidos. Tentou lembrar-se da última vez que sentiu esse arrepio
típico de quem está a fazer alguma coisa pela primeira vez. Sentia
tanta falta de algo novo que, de quando em quando, ia à secção da
frutaria do supermercado escolher um fruto exótico que nunca tivesse
experimentado. Matava assim a sede de novidade. Fechava os olhos para
sentir aquilo ao máximo. Mesmo quando não gostava dos frutos - as
physalis foram uma desagradável experiência - apreciava a experiência.
Mas já esgotara as hipóteses todas por ali.
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As amigas sabiam que ela andava em baixo e convidaram-na para chá e
torradas no café habitual. Era sábado de manhã e aproveitava o último
tempo de baixa médica para arranjar estratégias mentais para fugir ao
futuro. Quando chegou já lá estavam as três. Todas da mesma idade,
duas casadas e uma divorciada. Todas de mal com a vida. Aquilo era
triste, pensou Maria Helena. Como é que ela podia ser uma pessoa feliz
se só se dava com infelizes? Mulheres ali perto dos quarenta, para quem
tudo estava sempre mal e que gastavam mais energia a falar da vida dos
outros do que a tentar resolver a sua própria miséria? Eram suas amigas
há muitos anos. Estava também explicado porque nunca conseguira dar
o salto. Há uma espécie de mimetismo, somos também aquilo que nos
rodeia. Se Maria Helena queria mudar, teria que cortar relacionamentos

com as pessoas que a intoxicavam com pensamentos mesquinhos. Eram
suas amigas mas não queria continuar a ser como elas. Ela queria voar.
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Disse que não se estava a sentir muito bem e saiu do café, deixando as
futuras ex-amigas para trás. Foi para casa cheia de náuseas, tinha os
filhos à sua espera. Que orgulho tinha neles. Era difícil para ela processar
a sua metamorfose mantendo os papéis de sempre mas estava disposta
a tentar. Decidiu ir arrumar os livros que estavam na sala, acumulados
nos últimos anos. Nem sequer tinha aberto a maioria dos que por ali
acumulavam pó. O embrulho do Natal mantinha-se intocado, na mesa
da sala. Não é fácil abrir um livro quando se é mãe, filha, irmã, esposa,
amiga e ainda se tem um emprego para gerir. Há muitas solicitações.
Vêm de todo o lado e Maria Helena dizia sim a todas. Os livros ficavam
sempre para depois. Ela ficava sempre para depois.
Agora estava num processo de transformação, solitário e doloroso, mas
pela primeira vez na sua vida a sua determinação era maior que o medo.
Aliás, só tinha medo de uma coisa: que nada na sua vida mudasse.
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Não estava habituada a dizer não. Receava ser vista como egoísta. Com
tanto sim dito aos outros, mas nunca a ela própria, acabou vazia e sem
nada para dar. Por isso, naquela tarde de sábado, não foi para a esplanada
de sempre, ver como paravam as modas. Preferiu ficar em casa para
mudar as suas. Os filhos estavam a ver televisão e ela foi até ao quarto e
abriu a gaveta da cómoda, onde se encontrava a roupa interior. Começou
a tirar peça a peça. Credo. Dizem que uma mulher pode ser avaliada
pela sua gaveta de roupa interior. Pois ela era uma velhinha de 80 anos,
com cuecas de tamanho extra largo, muitas delas às flores e riscas de
gosto duvidoso, e soutiens laços e desbotados. Fez dois montes em cima
da cama. Um mau e outro assim assim. Agarrou no monte mau e meteu
tudo dentro de um saco: lixo O monte assim assim voltou para a gaveta.
Logo que pudesse iria comprar lingerie nova. Nem que fosse só para
ela sentir que era uma nova mulher. Lembrou-se então de um episódio
recente, quando em certa ocasião, estava sozinha em casa com o marido.
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- Mãe, o que é jantar? - perguntou-lhe o Carlos.
Aquilo foi como um murro no estômago. Mãe?!? O marido tinha-lhe
chamado mãe. E os filhos nem sequer estavam em casa. Aquilo era a
cruel realidade. A certa altura tornou-se mãe dos filhos e mãe do marido.
Era por isso que não a procurava na cama há várias semanas.
A culpa, Maria Helena, é tua. Quem não quer ser lobo não lhe vista a pele.
Iria ter que voltar a conquistar o marido. Ela não era a mãe dele. Ela era
a mulher e a amante dele.
- Abrimos uma garrafa de vinho hoje, Carlos?
E despiu-se.
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Não estava com muita vontade mas foi ao zumba. Há muitos anos que
mantinha esse escape, às terças feiras entre as 19h00 e as 20h. Sabia
que tinha que deixar o jantar preparado ao almoço e pedia ao marido
para aquecer a comida para os filhos, caso ela se atrasasse. Nunca se
atrasava. Vivia aquela hora libertadora no ginásio perto de casa a correr
como se de um capricho se tratasse. Como se não fosse merecedora de
tal sorte. Sim, o ambiente era divertido, mas aquilo, na verdade, era uma
paz podre. Um grupo de mulheres de meia idade misturadas com jovens
de vinte que se juntavam semanalmente para fingirem que eram livres
durante 60 minutos. Duas ou três talvez fossem, mas as outras saiam
dali a correr para a tábua de passar. Muitas madeixas e unhas de gel por
metro quadrado. Faziam aquilo a rir e a sorrir mas por dentro agitavam-se todas as dores. A única pessoa genuína era mesmo a professora de
Zumba, que tinha deixado de ser secretária num escritório de contabilidade para seguir a sua vocação. Como ela gostava de um dia vir a sorrir
assim. Um sorriso que não se confinava aos lábios mas que saía radioso
pelos olhos, revelando uma paz que lhe parecia impossível de atingir.
Maria Helena passou a aula a beber a inspiração da professora. Decidira
concentrar olhares em quem a inspirava. Tinha de começar a dar-se com
pessoas com as quais queria ser parecida.
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A sopa é de quê?, perguntava todos os dias ao balcão do bar do super-

mercado. Uma pergunta repetida vezes sem conta por muitas mulheres
como ela que, por razões de dieta ou económicas, comiam sempre sopa
ao almoço. Nem sabe porque o fazia sempre animada, como se aquele
fosse o momento alto do dia. Mesmo que a resposta não lhe agradasse,
era sempre sopa o que comia. Era. Naquele dia pediu uma tosta mista.

— 26 —
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Maria Helena sabia que não podia continuar a ser a mesma. Isso era
morte certa, estava visto. Mas as pessoas que a rodeavam tinham que
conviver com essa metamorfose, inclusive as pessoas de quem ela gostava. O marido, por exemplo. Ele sentia que ela estava diferente e tentava,
por palavras e atitudes, que regressasse à normalidade. A sua Maria Helena, dedicada esposa e mãe, que saia de manhã para o trabalho, voltava
do trabalho para casa, fazia o jantar, ajudava os filhos com os trabalhos
de casa, ia passar a ferro - menos à terça-feira, que havia aula de zumba
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Posso começar a ouvir o meu coração ao invés de dar importância aos
bitaites dos outros. Sim, eu é que sou dona da minha vida. Eu é que mando
nos meus pensamentos. E nós somos os nossos pensamentos nas 24 horas
do dia. Pois bem. Agora vai ser sempre a somar.
A teoria tinha-a toda. Faltava colocar tudo em prática.
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Parou de dobrar as meias para pensar que já tinha passado um mês
desde que se tinha “suicidado” sem se ter atirado da ponte. Um
mês em que podia muito bem já não estar agora aqui. A respirar, a
ver o sorriso dos filhos e, sobretudo, a experimentar sorrir mais...
Decidiu que estar viva era uma benção. Era como se tivesse morrido
e voltado. Por isso, ia começar a agradecer mais e a reclamar menos.
Quando reclamas Maria Helena estás a clamar duas vezes. O que dizes
aos céus regressa de volta. Tem, portanto, muito cuidado com o que
dizes. A lei do retorno. De certo modo, e bem vistas as coisas, a culpa
de eu estar assim, ainda meio viva ou meio morta, não é dos outros. É
apenas minha. Eu é que tomei cada uma das decisões. Eu é que decidi
seguir o conselho dos meus pais que, coitados, fizeram o melhor que
sabiam mas não é suficiente, porque eles também não são felizes.

- e lhe fazia companhia no sofá enquanto mudavam os canais da televisão aleatoriamente um par de horas antes de irem dormir para, no dia
seguinte, tudo se repetir novamente. Aquela mulher por quem se tinha
apaixonado e que tinha um coração de ouro, que dizia sim a tudo. Que se
contentava com pouco.Tão enganado que ele estava.

— 28 —

⬤

26 elsa ribeiro gonçalves

Lentamente, Maria Helena estava a reerguer-se das cinzas. De
nada lhe adiantava ter pena de si própria, esse era o erro mais comum, aquele que tinha cometido sempre. Que grande armadilha
essa, a vitimização. Se queria um novo emprego, teria que começar
por procurar um novo emprego. Óbvio? Sim. Simples? Não. Quando há contas para pagar e bocas para alimentar a vontade própria fica para esquecida entre as faturas da água, da luz e do gás.
És refém de um sistema capitalista, onde o dinheiro é que manda e desmanda nas tuas vontades. Gostavas de ser livre Maria Helena? Gostavas?
Não te casasses nem tivesses filhos. Não comprasses casa nem carro. Não
te metesses na armadilha do capital. Agora olha, é tarde demais. Mesmo
que fosses solteira, tinhas sempre que cuidar dos teus pais. Levá-los ao
médico, ir às compras com eles ou aviares a receita na farmácia sempre
que te pedissem.
Ora, bolas. A vitimização novamente. Era tão difícil ultrapassar esta
almofada cómoda. Aqueles pensamentos atropelavam-na enquanto ia
buscar o filho mais velho ao jogo de futebol. Ah, aquilo era paradigmático. Bancadas cheias de pais e mães, histéricos a puxar pelos filhos como
se eles fossem o futuro Cristiano Ronaldo, a salvação da família. Ela própria assumia aquele papel, incentivando o filho a marcar um golo.
Marca, Gonçalo, marca um golo pela mãe!
Assim passavam as tardes inteiras de domingo. Levavam os meninos
para lá e traziam-nos para cá. Gritavam, incentivavam viviam aquele
momento como se de um campeonato à seria se tratasse. Adultos que
nada mais eram do que esqueletos ambulantes desprovidos de vontade
própria, pessoas que sucumbiram a certa altura e agora só lhes restava
a glória da descendência para sentirem que, afinal, não eram assim tão
inúteis.
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Chegou a casa já era quase uma da manhã. Doía-lhe a cabeça mas nem
era por causa da sangria. Era mesmo de ter estado ali, num evento
social marcado pelo calendário, só porque tinha a obrigação de provar
algo a alguém. Mas a quem? Porque raio é que tinha esta necessidade
de agradar tanto aos outros? De dizer sim quando queria dizer não?
Aquela cena com o organista que animou o jantar era evitável. Tentarem
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Havia duas ou três alturas do ano em que Maria Helena sentia que
aproveitava alguma coisa da vida. Uma delas era o Dia da Mulher. O
marido não se importava mas advertiu-a que não podia beber álcool por
causa dos antidepressivos - pensava ele que ela ainda os tomava. Depois
de um banho com o gel perfumado, vestiu a lingerie preta de cetim que
comprou nos saldos, calcas pretas e top vermelho. Todos os anos, ela
e as amigas iam aos famosos jantares do “Dia da Mulher” onde só era
permitida a entrada ao sexo feminino. A libertação dos tachos, a ilusão
de liberdade da condição feminina. Até ali, achava que aquilo era muito
divertido, uma catarse para as suas emoções. Este ano iria também, mas
sabia que ia ser algo diferente. De facto, trinta mulheres num restaurante,
todas produzidas como que a competir entre si para ver quem é a mais
bonita, para depois irem à casa de banho cortar na casaca umas das outras.
Já viste o que ela tem vestido? “A Gracinda está tão gorda”. “O marido da
Fernanda deve-lhe andar a meter os palitos, está cá com umas olheiras.”
Argh! Realmente, já não pertenço a este mundo. É tudo tão falso e hipócrita.
E porque raio tem o bolo que ter o órgão sexual masculino reproduzido
em massapão? Não podia ser um bolo normal? E as conversas, meu Deus.
Filhos, maridos, receitas, tempo, filhos, maridos, receitas com anedotas
picantes, tudo regado a vinho ou sangria.
Era assim - e foi assim - que passou aquele dia 8 de março. Claro que
havia ali duas ou três com bons íntimos, mas acabavam contaminadas
pelas ervas daninhas. A sentir-se uma ET, observadora-narradora
de um filme que já não era o seu, prometera: seria o último jantar do
Dia das Mulheres a que ia. Pelo menos com estas características fúteis
mascaradas pela doce ilusão do divertimento. Era uma perda de tempo.
E tempo era algo que Maria Helena tinha que recuperar depressa.

despir o rapaz, coitado. Talvez fosse mais feliz se tivesse ido antes ao
sushi. Gostava tanto de experimentar aquele Restaurante Japonês que
abriu há pouco tempo mas todas as pessoas a quem falou no assunto
torceram o nariz à ideia de ir comer peixe cru. Como podiam dizer que
não gostavam sem sequer terem experimentado? Maria Helena deu
então por si a pensar que deixava de fazer muitas das coisas que queria,
porque não tinha companhia. Era carente dessa segunda metade de si,
procurava-se completar no outro porque nunca se sentira inteira. As
duas metades da laranja. Que mito. Era assim que a maioria entrava
num relacionamento. Em escassez. Pois estava na hora de mudar. Ela
queria ser a laranja inteira e depois ia fazer sumo com o seu Carlos. Sim,
porque ela podia nem sequer andar cá agora se tivesse mesmo levado
o seu plano de execução até ao fim. Era ali que iria almoçar na véspera
de voltar ao trabalho. Não disse nada a ninguém. Sabia que a iriam
desencorajar. Como é possível que as pessoas que nos são mais próximas
sejam as que mais nos tentam aniquilar?
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Último dia de baixa. A consulta no psiquiatra foi para rir. Mentiu do
princípio ao fim mas sentiu-se obrigada a fazê-lo. Saiu do consultório
com mais uma receita de antidepressivos, ansiolíticos e afins e assim
que dobrou a esquina deitou aquilo para o lixo. Ela queria lá andar anestesiada para o resto da vida? Viver a toque de comprimidos não era para
ela. Ela bem olhava para aquelas mulheres que iam ao café, pediam meia
de leite e a seguir sacavam da caixinha de comprimidos, como se fosse
muito natural.
Não, Maria Helena, não é natural. Natural é não tomares nada. Seres feliz
a cru.
Foi para casa e preparava-se para começar a fazer o almoço quando se
lembrou da promessa que fizera a si mesma, de ir ao Sushi. Primeiro
ficou ali a pensar naquilo uns minutos.
Mas então agora vou ao restaurante sozinha? E se alguém me vê? Será
que é muito caro?
Parou o interruptor da formatação social, vestiu o casaco e obrigou-se a
ter coragem. Entrou no restaurante, não havia muita gente. Dois casais
e três mulheres numa mesa. Pareciam divertidas. Ah, não eram portu-

guesas. Escolheu a mesa do canto mas depois sentou-se mais perto da
porta. A empregada chegou perto e perguntou se era só uma pessoa.
Acenou com a cabeça, meio envergonhada, que sim. Era só ela. Estava
fora da zona de conforto. Estava ali por ela.
Pediu a carta e não percebeu nada daquilo. Escolheu as peças a que
tinha direito sem pensar se iria ou não gostar. Pensou em pedir
água, mas quis experimentar saqué. Num rompante, a sua mesa estava cheia de pratos coloridos. Pediu talheres, só pelo sim pelo não.
Nunca tinha comido com pauzinhos. Ela e aquelas cores todas. E os
sabores, meu Deus. Que sabores tão diferentes, uns maus, outros
bons. O melhor de tudo era que estava a ousar experimentar. O peixe cru sobre o arroz avinagrado. O gengibre. Um dos pratos era tão
picante que lhe vieram as lágrimas aos olhos. As gambas panadas
eram divinais. Não gostou do peixe cru, mas gostou da experiência.
Estás a ver Maria Helena, as possibilidades que a vida te dá se
tu te esforçares? Com o dinheiro que poupaste, ao invés de comprares as revistas cor-de-rosa para veres a felicidade dos outros, sempre serviu para tornares a tua vida mais cor-de-rosa.
Saiu dali satisfeita. Estava de coração cheio. E não ia contar nada a ninguém.
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Já tinha arrumado a casa de manhã e, por isso, depois de almoço resolveu
ir tomar um café à esplanada. Sentou-se ao sol, a pensar na sua vida.
Estudou até ao 12.º ano e começou a trabalhar, queria ser independente.
Teve um ou dois namorados e depois encontrou o amor da sua vida,
o Mário. Deixou-o escapar. A seguir veio o Carlos. Todos queriam que
se casassem e assim fizeram, logo que ela arranjou emprego certo no
supermercado perto de casa, depois de recusar um trabalho mais longe
numa ourivesaria.
No entretanto, esqueceu-se que queria ser cabeleireira. Os filhos vieram
com três anos de intervalo e aos 32 anos, entre trabalho, casa e filhos,
já tinha a vida feita para o resto da vida. Que tédio. Foi assim que andou
a acumular dores durante oito anos, até atingir o ponto crítico, do
não retorno. Estava perdida nestes pensamentos quando viu a amiga
Cristina. Então, que nunca mais tinha ligado, como andava, e tal, e logo

depois a pergunta incontornável: e os filhos estão bons? Era sempre
assim com toda a gente. Passadas as duas perguntas iniciais a terceira
é sempre esta:
- E os filhos estão bons?
- Sim, Cristina. Está tudo bem com os filhos. Eles ainda têm a vida toda
pela frente. Nós é que andamos para aqui a fingir que temos vida, de volta
dos folhetos dos supermercados, a discutir as melhores promoções do
amaciador para a roupa.
Não, não foi isso que disse em voz alta porque ainda tinha algum filtro
mas tentou desviar a conversa.
- E tu Cristina, como vais? Estás feliz?
- Vai-se andando, Maria Helena, vai-se morrendo, respondeu mentalmente
a amiga.
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Aquilo estava no contrato. S-e-x-o Costumava ser uma vez por semana,
aos sábados à noite, mas o marido também quis no domingo. Porra.
Seria por causa da limpeza aos dentes? Seria por ter comprado roupa
interior nova e de cetim? Seria por cheirar a mel e amêndoas? Para
Maria Helena aquilo era mesmo uma obrigação. Nem sempre fora assim.
Tentava agora voltar a acender o fogo.
Mas, Carlos, como é que tu queres que eu esteja disposta a isso, depois
de uma noite a cortar feijão verde para a sopa de amanhã ou de matar
a cabeça com os trabalhos de matemática do mais velho? Como posso
pensar em preliminares se há dois meses que ando para ir à depilação
e ou não há tempo ou não há dinheiro? Uma mulher precisa de tempo.
Tempo para se sentir atraente e charmosa, tempo para se acariciar e
deixar-se acariciar.
Há contratos que se rasgam. Especialmente depois de sermos mães duas
vezes, de sairmos de uma cama de hospital completamente descompensadas e doridas. E a coisa não melhora muito daí em diante.
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O despertador tocou e agora era menos pesaroso porque tinha substituído o toque monocórdico por uma música alegre que ouvira na rá-
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Não era um regresso fácil e sabia que tinha um grande desafio pela frente.
Desconstruir-se, reinventar-se, agarrar nas peças do puzzle para dali
sair uma nova mulher. Já se sentia melhor, mas ainda estava longe do que
queria ser.
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dio. Era o dia D. O dia de regressar ao supermercado onde se sentia a
morrer devagarinho todos os dias. Decidiu mudar este pensamento e
tentar ver o que havia de bom naquilo. Ser um local com gente, estar
abrigada, ter condições de trabalho, o ordenado um pouco acima do
mínimo a cair certo na conta... Assim que os filhos saíram para a escola, despachou-se e parou no café perto de casa, para tomar uma bica
forte. Costumava pôr adoçante mas ouviu dizer que aquilo fazia mal e
agora tomava sem nada. Não lhe custou. Enfrentou aquele sabor negro e amargo e meteu-se no carro, sintonizando o rádio no programa
da manhã. Chegou ao trabalho e lá estavam as aves raras do costume.
- Como é que estás? Estás mais magra. O que te aconteceu? Endoideceste? O marido como está? E o filhos? Aconteceu-te alguma coisa, Maria
Helena?
Não deu muitas explicações e foi falar com o patrão, que a informou que
a ia mudar de secção e passá-la para a caixa. O primeiro pensamento foi
negativo.
Porra, já me estão a lixar, uma pessoa não pode meter baixa que fazem-lhe
logo a folha.
Voltou atrás e lembrou-se da escassez de espírito e do sushi, de como
tinha sido bom experimentar algo diferente. De repente foi invadida
por uma sensação de novidade e aceitou a mudança. Não, não era o melhor trabalho do mundo. Estar o dia todo a passar códigos de barras no
tapete rolante, com medo de se enganar nos trocos e a ouvir infindos
“piii”, “piii”, “piii”. Passa cartão, tira cartão, tem talões de descontos,
este já passou a data, posso rasgar, quer saco… seria a sua nova rotina.
Não, não era o ideal, mas era melhor do que voltar para o velho lugar.
Maria Helena, abre os olhos rapariga. Sai da frequência da tristeza, as
oportunidades podem estar ao virar da esquina. A felicidade também
pode ser uma decisão.

Maria Helena, acorda. Agora já não há retorno. É sempre para a frente.
Contra tudo e contra todos.
Sabia que não era a única a sentir-se assim. Olhava para as suas colegas
de trabalho e reconhecia em cada um dos olhares opacos e nos rostos
fatigados das outras a mulher da qual se estava a divorciar. Mulheres
que ocupavam a escassa parte do tempo em que não trabalhavam
de volta das lides domésticas ou a tratar do empadão para servir
com orgulho ao domingo. Vidas sem uma pitada de sal, como a dela.
Sim, as mulheres que a cercavam não estavam melhores. Mas talvez
ainda não tivessem assumido isso. Também naquelas que atendia, do
outro lado do tapete rolante, enquanto passava mercearias atrás de
mercearias, notava isso. Olhava agora para elas de um modo diferente.
Mulheres entre os 30 e os 60 anos, que saiam do trabalho, já com a
roupa amarrotada e o cabelo desalinhado, cansadas e, sobretudo,
desencantadas. Saiam correr do trabalho para o supermercado porque
tinham ficado sem esparguete, depois iam buscar os filhos à escola ou ao
ATL, para dali correrem outra vez para casa, ficarem uma hora ao fogão,
põe mesa, tira mesa, lava pratos, e assim que começavam a tentar pintar
as unhas das mãos os filhos berravam porque queriam isto ou aquilo. E
lá vão elas. Vão sempre. Muitas das suas clientes nem boa tarde diziam.
Não eram por se acharem superiores, como anteriormente pensava.
Estavam apenas tão cansadas como ela.
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A Lurdes, da secção da fruta, era o assunto do momento. Tinha posto o
marido na rua depois de descobrir que ele a traía com uma lá da oficina.
Que tinha feito bem, sim senhora. Ela até andava mais bem-disposta.
Pudera. Livrou-se de um fardo. Maria Helena ouvia o diz-que-disse
sem se meter. Apenas ouvia e refletia, porque ela já não alimentava
aquela escassez. Sim, sempre que falamos mal dos outros estamos a
ter pensamentos mesquinhos, pequeninos. E pequenina já estava ela
farta de ser. Só aguentava aquilo porque não queria ser apontada como
antissocial.
Conversas da treta. Quantas daquelas mulheres que apontavam o dedo
à Lurdes não queriam tal sorte também? Livrarem-se do marido e do

encargo que tinham lá em casa. Do sexo obrigatório ao sábado à noite?
De terem que cozinhar todos os dias como se gerissem um restaurante?
Encalhadas. Eram um bando de encalhadas. Claro que, para a sociedade
em geral, os encalhados são os solteiros, os que nunca chegam ao altar.
Mas não serão os verdadeiros encalhados os que estando casados se
sentem infelizes, e sem saber porquê, não se conseguem libertar dessas
amarras?
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Ele não gostou da resposta. “És uma antiquada, Maria Helena. Fidelidade matrimonial é coisa que já não se usa.” Ela sorriu, feliz por ter conseguido sair daquela situação sem mácula na consciência. Mas, sobretudo,
por ter sido cortejada. Afinal, ainda estava ali para as curvas.

— 38 —

Fez o que pensou, dirigiu-se ao Centro de Formação Profissional e
agarrou nos folhetos dos cursos disponíveis para os estudar em casa.
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Mas o que é isso? Toca a arrebitar que tens um sorriso que vale ouro.
Branquinho e perfeito, bem to disse a dentista.
E o Vítor, o colega da Peixaria. Não a largava desde que tinha voltado
ao trabalho. Ele era casado e sabia que ela também… mas, ainda assim,
logo que a apanhou sozinha no armazém atirou-lhe a escada. Que queria ir beber um café com ela fora da cidade, que gostava de a conhecer
melhor, que a vida era para ser aproveitada. Que ela tinha um sorriso
lindo… Encalhado. Ela já estava a imaginar, ele dentro do carro a tentar
apalpar-lhe as mamas.
Que nojo. Mas porque é que os homens casados se metem com mulheres casadas e vice-versa? Ai Vítor, liberta-te dessa prisão sem grades onde as tuas
escolhas te levaram e vai ser feliz homem de Deus. Com outra, que não comigo. Veste as calças, diz à esposa que já não gostas delas e põe-te a andar.
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Maria Helena não se considerava encalhada porque até gostava do marido. O problema era o resto. O tédio. O vazio. A rotina. A sensação de
que já não tinha mais nada para esperar da vida a não ser que os dias
passassem até que a Dona Morte a viesse buscar. Já estava a cair na onda
de negatividade, tão própria de quem adora sentir pena de si própria.
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Havia de conseguir arranjar cinco minutos para olhar para aquilo com
olhos de ver. Entre os trabalhos de casa dos filhos, a cozinha, a roupa,
a atenção ao marido, havia de conseguir dedicar tempo à sua própria
existência. Entrou no carro e fez o ritual secreto habitual. Antes de subir
para casa e entrar na lufa-lufa do costume, deixou-se ficar no carro uns
minutos a respirar e a ouvir música.
Olhou para o interior do veículo e pensou que nisto os homens tinham
razão. Como podia ela andar com o carro cheio de pó e com um amontado
de coisas sem qualquer utilidade? Era este o espelho da sua vida. Uma
desorganização. Se cuidava tão bem da casa, como descurava tanto o
carro? Pensou que a razão talvez fosse porque em casa estavam mais
pessoas além dela e no carro pouca gente entrava. Talvez não achasse que
fosse merecedora de entrar num carro limpo, organizado e perfumado.
Para ela o suficiente era bastante. Mais uma ideia a deitar abaixo.
Maria Helena, pensa mais em ti e no teu bem-estar. O maior equívoco
que existe na Sociedade é confundirem os conceitos de amor próprio com
egoísmo. Como é que tu podes dar amor aos outros se nem a ti o dás,
mulher? Que raio de mundo este que nos impingiram. Então, temos sonhos
para realizar, mas não temos tempo para os realizar porque andamos a
trabalhar para os sonhos dos outros? Talvez não convenha a esses outros
termos tempo. Sim, por isso é que nos metem estes horários malucos,
horas e horas seguidas a trabalhar como formigas, sem tempo para os
filhos, sem tempo para nós, sem tempo para vivermos os nossos sonhos.
Quando muito tens uma folga… mas estás tão cansada que aproveitas
para hibernar, porque mal te mexes com dores. Os impostos, as taxas, as
multas e as contas arrumam com o resto. Ufa. Chiça, que isto dói. Porque
é que te metes a pensar nestas coisas, Maria Helena? Eras mais feliz se
agarrasses uma revista para ver os vestidos das princesas ou o comboio
de filhos dos famosos.
Como é que eles conseguem ter tantos filhos? Eu tenho dois e é uma
luta diária. É por eles que faço tanto mas talvez agora deva parar um
pouco. 10 minutos. Só preciso de dedicar 10 minutos por dia ao meu
sonho. Caramba. Não há-de ser assim tão difícil. Afinal queres ou não ser
cabeleireira? Terás coragem para ser feliz, Maria Helena?
Chegou a casa e começaram as solicitações do costume. Desenhou um

sorriso e abraçou os filhos. Atirou os folhetos para cima da mesa, onde
ainda estava o livro que lhe ofereceram no Natal.

— 39 —

Não. Três letrinhas apenas, mas tão difíceis de pronunciar. Até agora.
Não, mãe, não te posso ir visitar hoje. Não Carlos, não me apetece ir para
o sofá olhar para o ontem e fingir que está tudo bem. Não, Gonçalo e
Miguel, não posso fazer o vosso bolo de laranja preferido. Não Cristina,
não me apetece ir beber café para passar duas horas a falar das gracinhas
dos filhos, o que vestiram, o que comeram, o que brincaram, o que te
desgastaram a paciência porque não queriam tomar banho.
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Andava diferente. Mais calada, mais cuidada e mais bonita. Até o sorriso
parecia outro. O que se estaria a passar com a sua Maria Helena? Seriam
os efeitos secundários dos comprimidos? Carlos não entendia o que se
passava. Não gostava de tanta mudança. Sentia-se ameaçado. A sua
mulher não podia voar como queria. Era o que faltava. Mas, ultimamente,
estava mais decidida e dizia que não a tudo.
Passou-se da marmita, só pode. Agora trocou o zumba pelo yoga e já
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Estava diferente, sim, e ainda iria ficar mais. A mudança fazia sobretudo
confusão ao marido. Começou a pensava que ela tinha outra pessoa na
sua vida. E tinha, pois. Ela própria.
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Não. Era a sua nova palavra predileta e sabia-lhe bem dizê-la. Dizia
“não” aos outros e estava a dizer “sim” a ela própria. Egoísta? Talvez.
Mas foi por dizer tantas vezes sim aos outros que chegou a ponderar
atirar-se de uma ponte. O sim conduziu-a, literalmente, ao abismo.
Aquelas mudanças incomodavam. Ó se incomodavam. Toda a gente
comentava que ela estava diferente. O Carlos até lhe disse que era para
pior. O que faria ela com aquela opinião? Ficaria a moer-se? Isso era
dantes. A nova Maria Helena sabia muito bem o que fazer com a opinião
dos outros. Descarga na sanita com elas. Tinha mais em que se focar.
Maria Helena, os pensamentos deles não são os teus pensamentos. As
palavras dos outros não são as tuas palavras. Desapega-ta delas.

não faz os bolos que os miúdos pedem. Já nem visita a mãe todos os dias,
coitada da mulher, que tanto fez por ela.
Será que tinha arranjado outro? Tinha comprado roupa interior nova e
tudo… E esvaziara a lata com a poupança para os cortinados. Pensava o
quê? Que ele não tinha dado conta que ela a tinha aberto? O Vítor da Peixaria nunca o enganou. Andavam metidos os dois, só pode. De outro modo,
como explicar que a sua mulher demorasse mais do que o habitual a chegar
a casa? Por onde andaria a passear? E agora deu-lhe para pensar em tirar
cursos!, que ele bem via aquilo por lá espalhado em cima da mesa da sala.
Maria Helena, o que andas tu a tramar, mulher? Vê lá se voltas ao teu
lugar de sempre. Não queiras voar para fora da gaiola. Fica aqui juntinho a mim, sossegadita. Talvez lhe vá comprar flores, só para a enganar.
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Olhou para a lista de sonhos que escreveu em lágrimas de sangue. Abriu
o papel dobrado em quatro dentro do seu porta-moedas. Começou a lêlo e deu por si a ver qual seria mais fácil de realizar. Lá estavam quatro
letrinhas: Yoga. Era o primeiro a riscar. Foi assim que decidiu trocar o
zumba por esta prática da qual já tinha ouvido falar tantas, mas tantas
vezes, mas que nunca tinha experimentado. As amigas aconselharam
o zumba, que era mais divertido, só para a risada. E ela acatou essa
influência e embarcou na moda. Não. Maria Helena não precisava de
ouvir música fora de si, precisava de ouvir-se por dentro. Precisava de
ouvir silêncio. Sem maquilhagens desnecessárias. Precisava de sentir o
que era. De atrever-se a conhecer-se melhor, a ficar sozinha, a sós com
a sua própria respiração. Foi assim que se viu deitada num colchão, a
ouvir música tibetana e com o cheiro de incenso a encher-lhes as narinas.
Foi assim que se viu desconetada do mundo, numa viagem interior em
busca de tranquilidade, paz de espírito. A paz é um trabalho interior.
Ali tinha também a oportunidade de conhecer pessoas diferentes e que
estavam na mesma frequência que ela. Era assim que lhe chamava:
frequência. Maria Helena, a nova Maria Helena, estava a conseguir
alinhar-se finalmente. A viver a vida que queria viver e não a que os
outros queriam que ela vivesse.
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Era dia de folga e isso significava, há muitos anos, que era dia de limpezas
em casa. Credo, que suplício. Bem, mas já que andava a fazer faxina na alma
aproveitaria também para se libertar de muitos tarecos que ali andavam
por casa e que só serviam para isso: para que perdesse o seu precioso tempo a limpar o pó a objetos que não lhe acrescentavam nada. Molduras, bibelots, copos, castiçais, velas... para que raio precisava de tantos objetos?
As coisas que tu tens, Maria Helena, acabam por te possuir. Liberta-te.
Torna a tua vida mais leve, pois é leve que ela deve ser. Tu não precisas de
passar os teus dias de volta da matéria que tu própria compraste porque
achavas que era isso que te faria mais feliz. Tretas. Objetos são isso mesmo. Emoções é que contam. Desapega.
Agarrou num saco e meteu lá dentro tudo o que entendeu não ser necessário. A casa ficou mais leve. Ainda pensou em oferecer tudo a alguma
instituição, mas depois pensou que também não queria que outras mulheres perdessem tempo a limpar esses objetos. O destino de tudo aquilo, como tinha feito com os medicamentos e com os maus pensamentos,
seria apenas um: o lixo. O desapego, pensou, era uma coisa maravilhosa.
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A filha não a visitava há alguns dias e resolveu ir ver o que se passava
com a sua cachopa. Andava estranha desde que teve a depressão, e ela
não sabia muito bem como lidar com essas modernices. Era do tempo
em que as mulheres tinham que aguentar tudo e, apesar da filha lhe
parecer sempre muito ajuizada, sentia que agora estava a entrar em
descaminho. Já não lhe telefonava tantas vezes e sabia que agora andava
metida numa dessas modas orientais, no yoga…
E, olha, mudou a decoração da casa. O que fez com os cristais que lhe
ofereci no casamento? Será que andava a ter problemas com o Carlos?
Que nunca se divorcie pois eu também aguentei o pai dela a vida toda.
Maria Helena, o que se passa contigo, filha? Estás mais bonita mas
diferente do habitual. Menos doce, mais independente. Andas aí com
umas ideias de realizar sonhos... mas tu vês alguém a realizar sonhos à
tua volta? Mete os pés na terra porque quanto mais é a subida maior é a
queda. Eu não quero que nada de mal te aconteça. Serás sempre a minha
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menina do meio. Tenho medo que sofras. Tenho medo por ti. Gosto tanto
de ti mas não to consigo dizer porque também não me o ensinaram.
A mãe. Que desafio tinha pela frente. “Não deixes o emprego”, “Não
troques o seguro pelo inseguro”, “Mete os pés na terra”. “Mas vês
alguém a sonhar?”. “Olha que os filhos precisam de ti”. Sim, a sua mãe,
a mulher que a gerou, era o seu maior desafio. Aquilo que ela ouvia dela,
cancelava. Sabia que só queria o seu melhor, mas era do campeonato
oposto. E como não sonhava tinha medo que a filha voasse e caísse.
A mãe. A mulher que a devia apoiar era a que mais lhe cortava os pés da
escada, só porque tinha aprendido que quanto mais se sobe maior é a
queda.
Não, mãe. Quanto mais subo, mais posso subir. E se cair, olha… se cair,
levanto-me outra vez. Pelo menos tentei subir. Sim, deixa-me voar por
mim e para mim. E um dia, quem sabe, levo-te para o país dos sonhos
também. Ensino-te a voar, minha amada e querida mãe.
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Era uma alegria todos os dias. Só porque ela assim o decidia. Maria Helena, quanta luz tinhas apagada dentro de ti e que se acendeu assim que
deixaste de ter pena de ti própria e mandaste pela janela os maus pensamentos. A chama imensa. O sol. O brilho resgatado. Algumas pessoas
borda fora, outras a entrar. Quantas mudanças, meu Deus. Há uns meses
arrastava-se literalmente da cama até à casa de banho, agora acordava
a cantar. E o mundo continuava o mesmo. Ela é que tinha mudado. Enquanto lavava os dentes - que belo sorriso tinha agora, depois do branqueamento -, começou a pensar em tudo o que tinha mudado desde o dia
em que decidira recomeçar do zero. Deixou de falar tanto da sua vida e
de se preocupar em agradar a terceiros e com as suas opiniões, deixou
de alimentar conversas sobre a vida dos outros, trocou a roupa interior,
deitou fora objetos a mais e que só lhe davam mais trabalho a limpar,
começou a fazer mais coisas de que gostava, experimentou novos sabores, realizara o sonho do yoga e, o mais importante: tinha deixado de ter
pena de si própria. Como as pessoas adoram lamentar-se. Lembrava-se
das vizinhas da mãe. Aquilo às vezes parecia um concurso: vamos lá ver
quem é que tem a vida mais desgraçada.

Ninguém tem culpa de ser como é, Maria Helena. Enquanto julgares os
outros… não, não és melhor do que eles.Não é bom fazeres yoga e criticares quem faz zumba.
Escovou os cabelos e pensou que estava na hora de lhe dar um corte.
Hoje iria ao salão novo e, na volta, até perguntava se não precisavam
de uma empregada. O sonho de ser cabeleireira não estava esquecido,
não senhora. A sua última ideia veio-lhe como um rasgo: se queria ser
cabeleireira tinha que se dar com cabeleireiras. Saber onde andavam,
que reuniões frequentavam. Quem eram e como tinham conseguido.
Tinha que se dar com pessoas com as quais ela queria ficar parecida.
Tinha que se dar com pessoas que a ajudassem a subir a escada do sonho
e não com as que a empurravam da escada.

Mantinha um sorriso no rosto enquanto lhe tiravam as pontas espigadas
que contagiava quem estava do outro lado a fazer o serviço. Resolveu
arriscar.
- Por favor, precisam de alguma empregada? Estava a tentar mudar de
emprego e sempre quis ser cabeleireira.
A pergunta saiu-lhe antes de pensar se a dona do salão a iria julgar pela
ousadia.
- Ah, para já não… mas deixe-me o seu contacto. Tem experiência?
- Não, não tenho só tenho vontade.

⬤

Pediu que lhe cortassem só as pontas. Há muito que usava o cabelo pelos
ombros. Assim-assim como era a sua vida. Pois, uma vida assim-assim
é igual a uma vida menos. Não aquece nem arrefece. Por isso, ao invés
de ir cortar o cabelo curto como fez a Lurdes da Peixaria quando se
divorciou ia deixá-lo crescer. E logo que pudesse ia retocar as madeixas.
Não queria que os brancos ganhassem terreno. Deu por si a pensar que
não existiam mulheres feias, existiam mulheres pobres. Especialmente
pobres de espírito. Mulheres que colocam tudo e todos à frente das suas
vontades, como ela tinha feito tanto tempo só para ter a aprovação dos
outros.
Mas porque motivo precisamos tanto que os outros gostem de nós?
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- Ah, então vai ter que a arranjar. Nesta atividade só se aceita mão de obra
profissionalizada.
Fez-se luz.
Maria Helena, uma casa não se constrói pelo telhado. Se queres trabalhar
tens que aprender a trabalhar primeiro ou arriscas-te a passar códigos de
barras num tapete rolante nos próximos 25 anos.
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Era dia de ir buscar o mais novo à escola. Foi, como habitualmente, dez
minutos antes do toque de saída. Cá fora, o mesmo cenário de sempre:
pais e avós encostados, à espera, cadáveres desprovidos de vontade própria, como se aquele momento fosse a razão maior da sua existência. Alguns preferiam ficar dentro dos carros. Esperavam. Esperavam. Esperavam. Que tristeza de espera esta, a contar os minutos enquanto a nossa
cria não chega. Deixou de se juntar ao grupo das mães pois não queria
alimentar conversas de circunstância. Preferia ficar sozinha, a observar
um mundo onde já não encaixava. Aquilo doía-lhe pois sabia que, no fundo, não era uma mãe má. Mas não conseguia deixar de pensar como era
triste ver todos aqueles adultos a sacrificarem parte da sua escassa hora
de almoço em função de alguém que ainda tinha a vida toda pela frente. E
depois, quando chegavam as crianças, agarravam-lhe logo na mochila que
traziam às costas, para lhes retirarem o pouco peso que elas carregavam.
Que mensagem pretendem passar aos filhos? Que a vida é leve? Que a
vida é só facilidades? Que terão muito tempo para sofrer?
Não, a vida não é leve. Há sempre uma carga às costas. Temos é que a
saber aliviar.
Assim que o filho chegou, tirou- lhe a mochila das costas. Os pais querem
sempre carregar as dores dos filhos.

— 47 —

Olhava para o filho a brincar no banco de trás do carro e o coração parecia explodir de tanto amor. Era assim desde que tinha sido mãe. Lembra-se que os primeiros tempos não foram nada fáceis. Pouco dormia
e andava descompensada nos dias seguintes ao parto. A casa cheia de

gente para ver o novo membro da família e ela só queria descansar. Saber o que era dormir seis horas seguidas. Tomar um banho sem receio
que acontecesse alguma coisa terrível no quarto. Ser mulher. Chorou lágrimas amargas quando os deixou na creche, com apenas quatro meses,
para ir trabalhar.
Ainda se lembra das dores no peito por ter deixado de amamentar de repente. A maternidade é de facto uma viagem. É a altura em que o “Eu” se
transforma em “Nós” para sempre. Tinha duas jóias preciosas ao peito
mas havia um preço a pagar. Pensou que devia conseguir ser feliz novamente, até pelos seus dois filhos. Eles mereciam ter uma mãe feliz e
não uma mulher frustrada e triste ao comando do lar. Lembrou-se que
nos primeiros anos acordava cedo para fazer a torta de laranja predileta
deles, para levarem para a escola na festa de Natal. Para quê? Aquilo era
alguma competição de mães? Quem é que se levanta mais cedo para fazer um bolo para a festa? Este ano não o ia fazer, ia comprar um salame
de chocolate na pastelaria da esquina, que fazia as mesmas vezes. Não
precisava de provar nada a ninguém. Já não entrava nesse filme.

⬤

- Carlos, vou tirar o curso de cabeleireira.
- Vais, vais. Mas como é que pensas fazer isso?
- É à noite, três vezes por semana... E ao sábado, posso pedir para trocar de
turno para conseguir ir.
- Mas tu estás doida? E quem é que toma conta dos meninos?
- Tu.
- Eu? Não achas que estás a ser egoísta? Aliás, andas cá com umas ideias
que nem te conto…
- Eles já não dão trabalho. Além disso, deixo o jantar já feito.
- Então, mas queres deixar o emprego no supermercado? É isso que pensas?
- Sim. Não vou ficar ali para o resto da vida... Aquilo dá cabo de mim.
- Então e eu? Também não tenho que trabalhar na oficina?
- Tu és tu. Eu sou eu. Vou, Carlos. Vou mesmo. Ou preferirás estar casado
com uma morta-viva, que se arrasta entre o momento em que o despertador
toca de manhã e o ato de se deitar?
- Mas estás doida? Tu tens tomado os comprimidos?
- Doida estive eu estes anos todos. Nunca estive tão lúcida como agora.
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Sentia-se sozinha, mas já não tinha pena de si própria. Tentava procurar
apoio em várias frentes mas, de todos os lados, só encontrava estranheza.
As amigas, o marido, a mãe, as colegas de trabalho. Ninguém entendia porque motivo se queria salvar. Não se identificava com nada nem ninguém.
Fazia um esforço para socializar mas era difícil. Era difícil voltar a ser o que
era. Nem ela queria isso. Sabia que ainda estava em processo de mudança
porque ainda se deixava ir abaixo. Deixava-se afetar pelos comentários.
Porquê Maria Helena? As coisas têm a exata importância que nós lhe damos. Atreve-te a ser tu própria, mulher. A vida muda na proporção da
coragem. Ou vais ser um fantoche para o resto da vida? Olhar um dia ao
espelho, quando fores bem velhinha, e veres que a tua vida não foi vivida,
foi sobrevivida?
Sentiu uma dor no peito pois sabia que esta guerra era sua e só sua. Não
pretendia mudar os outros, só ambicionava a sua própria mudança.
Conseguiria vencer?

⬤
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Não era uma relação fácil, nunca o fora e dificilmente o seria. A mãe. A
pessoa que a pôs no mundo. Tão amarga, tão negativa, tão despojada
de alma. Amava-a e odiava-a. Era um misto de emoções, daquelas que
azedam o coração e turvam o pensamento. Porque motivo tudo o que ela
dizia, a mãe questionava? Porque motivo cada sonho que ela revelava, a
mãe destruía? Porque motivo cada sorriso que mostrava era um ataque
para a mulher, que devia ser a primeira a querer que ela fosse feliz? Não
era normal. Era uma relação podre e pobre de afetos, e isso tinha que
mudar.
Foi após mais uma discussão feia - eram muitas as que tinha com a
mãe -, e depois de mostrar o pior que tinha dentro de si, que Maria Helena decidiu analisar o que se passava, desconstruindo a situação tóxica
que ela própria sustentava, também por não saber lidar com o desamor.
Não queria mais aquilo para a sua vida. Basta.
A mãe, já perto dos 70 anos, tinha feito o que ela não queria fazer:
viver em função dos outros, a empurrar os dias uns atrás dos outros.
E, inconscientemente, pensava que a culpa era dos filhos. Por causa dos

filhos nunca poderia separar-se do marido, nunca conseguiu viajar,
nunca chegou ser a mulher que queria. Culpa dela? Que culpa tinha
Maria Helena e os irmãos de terem vindo ao mundo? Que culpa tinha
ela de ter nascido e da mãe nunca ter lutado pela vida que idealizou?
Não, ela não tinha culpa nenhuma. Parou. Refletiu.
Primeiro pensou que não tinha outra hipótese senão afastar-se, deixar
de a ver. Mas depois decidiu tentar perceber a mãe Deixou de a julgar
por uns momentos. Imaginou-a como uma menina pequenina, de cinco
anos, a clamar por amor. Sabia que ela também não tinha recebido afeto
da mãe dela. Como pode alguém dar o que nunca recebeu? Depois, o
resto da vida fez os outros estragos. Que desarranjo emocional, Cristo.
Era tudo aquilo que não queria para si.
Maria Helena estava decidida a quebrar o padrão. E iria ensinar à mãe
o poder de um abraço. Começou por perdoá-la. E depois perdoou-se
por a ter odiado. Começou a abraçá-la mesmo quando ela não queria.
No início, a mãe rejeitava o abraço, dizia que a filha estava maluca. Mas
ela insistiu. Obrigou a mãe a receber o seu amor até que ela deixasse de
estranhar. Com tempo e paciência, conseguiu adoçar-lhe o coração. Ela
sabia que a mãe, no fundo, a amava. Tinha era uma forma estranha de
o demonstrar. Era um desafio para continuar todos os dias. Um grande
desafio, talvez o maior da sua vida. E Maria Helena estava disposta a
ganhá-lo.

⬤
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Foi assim que se viu novamente sozinha, perdida nos seus pensamentos,
à frente de uma chávena fumegante de chá de camomila. Diziam que acalmava. Ai, as crenças. Malditas crenças.
O que nos metem na cabeça desde pequenas.
Lembrou-se que aos três anos já brincava às bonecas e às casinhas. Ela
e todas as outras meninas. Como se fosse esse o seu destino traçado,
inquestionável caminho que teria que percorrer a bem da aceitação
social. A trabalhar, a arrumar, a limpar, a cozinhar e tratar de uma
família para o resto dos seus dias. Então, mas a vida era só aquilo?
Porra, que não pode ser. Bem sabia que não tendo nascido rica não tinha
muita escapatória, mas teria que se conformar com aquilo? Valia mais
estar morta. Deu por si depois a refletir sobre a dificuldade que estava a

sentir em impor a nova mulher que estava a construir e porque motivo
aquilo acontecia. Porque motivo não tinha apoio de nenhum lado?
Porque motivo era olhada com desdém, como se fosse uma cabra egoísta?
A verdade, Maria Helena, é que quase todos ao teu redor já desistiram.
Já se conformaram. Então, como te atreves tu a ser feliz mulher? É isso,
vivemos na sociedade do “como é que te atreves a ser feliz?”
Sentiu aquilo como uma epifania. Pois bem. Ela ia ter esse atrevimento.
Contra tudo. Contra todos. A favor dela.
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- “Queres ir aos Chineses depois do trabalho”?, perguntou-lhe a Graça,
que trabalhava na frutaria. Boa moça, a Graça. Mas era daquelas que
já tinha morrido e não tinha dado conta. Casada, três filhos todos de
empreitada, uma vida sem um pingo de emoção nas 24 horas do dia.
Acordar, ir trabalhar, dormir. Pagar contas.
- Ai, Graça, não quero. E tu? Porque queres ir aos chineses? Vais lá gastar
o pouco que te sobra em coisas que não precisas... e para quê? Não achas
deprimente, depois de um dia inteiro a arrumar maçãs e laranjas, enfiares-te numa megaloja a ver roupa barata e engenhocas de toda a espécie?
Até gosto de ti Graça, mas já não entro nesses filmes. Além disso tenho que
poupar para pagar o curso de cabeleireira que vou fazer à noite. É o meu
sonho Graça. Vou. Vou fazê-lo. E tu? Qual era o teu sonho Graça, antes de
teres caído em desgraça?

⬤
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Ao invés de revolta, começou a sentir compaixão pelos outros. Ninguém tem culpa de ter nascido pobre. Pobre de espírito. Ninguém tem
culpa de ter acreditado nos outros que também andam às apalpadelas
no labirinto da vida, tentando ser feliz. Tinha agora que mudar o foco
para a sua pessoa. Não era egoísmo, era amor próprio. Mas havia um
obstáculo a ultrapassar: tinha que arranjar dinheiro para a inscrição
no curso sem mexer no orçamento familiar. O Carlos não iria permitir
e também não era justo para a família ficar prejudicada por causa do
seu sonho de ser cabeleireira. Foi ao envelope que escondia entre as
camisas na cómoda para ver quanto tinha poupado. Duas notas de 20

euros. Escasso, muito escasso.
Começou a pensar na solução, o problema já o tinha. A ação é o segredo
mais bem guardado para o sucesso, tinha lido algures. Lembrou-se então
de algo que, noutros tempos, jamais ousaria considerar. No guarda
joias tinha algumas peças recebidas de herança da avó. Hesitou. Teria
coragem de as vender? Hesitou. A avó devia gostar que ela fosse feliz,
porra. Mais importante do que usar o cordão de ouro nos casamentos
era usar o cordão de ouro no seu coração. Pensou também que se andava
a praticar o desapego em relação as pessoas o deveriam fazer em relação
aos bens materiais.
Abriu o guarda joias, guardou o cordão na mala, pegou no carro e dirigiu
se à loja de penhores da cidade mais próxima. Custou-lhe concretizar a
venda, mas iria passar.
Sim, o desapego fazia maravilhas. Nada é realmente nosso quando
vamos partir um dia. A vida, por mais voltas que possamos dar, é uma
espécie de doença terminal.

⬤

Avisou lá em casa que ia começar o curso à noite dentro de duas semanas
mas, como esperado, as reações não foram de grande entusiasmo. Os
filhos pararam de brincar, sorriram e voltaram a brincar. O marido
encolheu os ombros e, como sempre, voltou o olhar na direção da
televisão, sem dizer palavra. Credo, depois de jantar ficava ali horas e
horas em frente ao pequeno ecrã, refém do comando. Não era ele que
possuía a televisão, era a televisão que o possuía. Sim, o Carlos não
vivia. Televisionava. Lembra-se que também ela já tinha ficado ali muito
tempo, encovada no sofá à espera que o tempo passasse. Isto quando
não estava de volta dos tachos ou da máquina de lavar. E a roupa? De
três em três dias já sabia que tinha um encontro escaldante com o ferro
de engomar. Que tédio. Então, mas o tempo é para se passar ou para
se aproveitar? No fundo, também, entendia o marido. Ele simplesmente
queria distrair a cabeça dos problemas. Também ele já tinha deixado de
sonhar. E enquanto via o futebol ou as notícias não pensava na merda
de vida que tinha. Sim. Tudo certo. Mas aquela zona de conforto era tão,
mas tão desconfortável que até arrepios lhe dava.
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Agarrou nos 250 euros que lhe rendeu a venda do cordão de ouro e escondeu-os dentro de umas meias de lycra na gaveta da roupa interior,
guardadas para uma ocasião mais romântica. Romantismo... Há quanto tempo não sabia o que era isso. Aquilo ao sábado à noite era sempre
a despachar. Como se fosse outra tarefa doméstica qualquer. S-e-x-o.
Nem sempre foi assim, mas depois dos filhos quem é que tem tempo
ou disposição para maratonas com lingerie, velas e música ambiente?
Isso é bonito é nos filmes. No início ainda funcionava, mas depois deixou
pura e simplesmente de se esforçar e o marido também não reclamava.
Sim, tinham combinado de vez em quando darem uma escapadinha até
um hotel mas o dinheiro acabava sempre por ser escasso. Houve uma
vez que até tinham tudo marcado mas o mais velho precisou de ir ao
dentista e metade do dinheiro foi-se logo. Da outra, o destino era um
chalet na Serra da Estrela mas a multa das finanças estragou os planos.
Merda para isto. Por que motivo dependemos nós do dinheiro para tudo?
Que grande armadilha nos pregaram. O capitalismo. Sobreviver ao invés
de viver. Não há muito a fazer para sair desta situação de escassez, pelo
menos de uma forma honesta. Ai, porra que me esqueci de ir pôr o Euromilhões.
E as meias de lycra? Era hoje que as ia vestir.

⬤
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Decidiu não guardar mais nada para uma ocasião especial. A ocasião
especial era estar viva e, sobretudo, estar decidida a lutar pela sua
felicidade. Faltavam duas semanas para começar o curso de cabeleireira
e ia pagar a inscrição antes que o dinheiro tomasse outro destino… ele
era bom de se gastar, ora se era. Há muito tempo que não se sentia tão
bem. Como se uma espécie de luz a iluminasse por dentro. Era a Senhora
Dona Esperança a matar o Senhor Desencanto. Sim. Ainda havia
esperança para ela. Não era no supermercado que ia ficar o resto dos
seus dias, a cortar fiambre, a arrumar prateleiras ou a passar códigos de
barras vezes sem conta.
Porque será que as pessoas desistem delas próprias a certo ponto da

vida? Muitas provavelmente nem se apercebem o quão infelizes são, pois
estão ocupadas demais a sofrer.
Lembrou-se, mais uma vez, que não podia julgar os outros. E a vida dela
estava ainda a anos-luz de ser perfeita.
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Doía. Ainda doía muito lá dentro e ela não sabia explicar porquê. A lagarta a dar corpo à borboleta. Queria libertar-se daquela dor cravada no
peito em forma de mágoa, mas, por vezes, era mais forte do que ela. Sim,
admitia-o. Havia por ali muitos avanços e recuos na sua metamorfose.
Especialmente cada vez que pensava que estava a ser injusta para os
filhos uma vez que iria começar a passar menos tempo com eles para
ela própria ganhar asas. Que culpa tinham os seus meninos de ela agora
querer estudar à noite? Suspirou. Chorou. Fechou os olhos. Depois, depois abriu-os enfrentando-o seu próprio reflexo no espelho. Os outros

⬤

Maria Helena tu não és para deitar fora. Não te jogues no lixo, mulher.
Olha para essas curvas. Olha para esses olhos. Já te imaginas de tesoura e
pente na mão no teu próprio Salão, a dar asas à criatividade? Olha Carlos,
repara em mim. Eu sou mais do que um corpo despojado de vida à espera
de ser possuído ao sábado à noite, depois de deitarmos as crianças. Eu
quero emoção, quero romantismo, quero a garrafa de champanhe e os
morangos. Quero as velas perfumadas, as flores, a gargantilha dourada.
Morte e Renascimento. Quantas vezes temos que morrer dentro de nós
para voltar a viver?
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Estava a nascer uma nova mulher e, como em qualquer parto, o processo
comportava alguma dor. A dor de se ter que afastar de algumas pessoas,
a dor de já não se sentir bem em certos locais, a dor de ficar com
vómitos mentais cada vez que tinha que enfrentar certos fantasmas
do passado, especialmente no seu desencantado local de trabalho.
Decidiu então acrescentar à dor as sílabas ar. Ar-dor. Era deste modo
que ia viver dali em diante. Com ardor, com paixão, a lingerie vermelha
e as meias de lycra todos os dias. Por ela, não por mais ninguém.

tinham estado sempre em primeiro lugar. Pensou que foi exatamente
por este tipo de pensamento que tinha chegado ao estado de ruína emocional que a levou a ponderar terminar com a própria existência, convencida de que pouco mais era do que um peso à terra.
Agarrou no dinheiro escondido na cómoda e, sem demoras nem atalhos,
foi pagar o resto da inscrição do seu curso de Estética e Cabeleireira, antes que se arrependesse. Saiu dali e foi a um café. Pediu uma aguardente.
Precisava de algo forte. O passo principal estava dado. Agora era seguir
em frente. Só. Contra tudo. Contra todos. A favor dela.
Se não o fizesse agora ia acabar como a mãe que, num dia menos bom,
lhe chegou a dizer que viveu toda a vida em função dos outros. Agora,
com netos criados e sem outros projetos, já não tinha energia nem coragem de mudar.

⬤
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Desobedecer. Era a nova palavra de ordem e deu por si a fazê-lo muitas vezes, nas mais pequenas coisas do seu dia a dia, ainda longe de ser
o carrossel de emoções que desejava. No supermercado, por exemplo,
dava por si a falar mais do que devia com os clientes. Tinha sido avisada para não o fazer porque iria perder tempo e aquilo é uma linha de
montagem que não se pode emperrar. Mesmo assim, e porque se sentia
mais bem-disposta e motivada desde que tinha resgatado o seu sonho,
dava por si a conviver mais com o outro lado do balcão. Desobedecer.
Não, chefe. Não posso mudar de turno porque já tenho compromissos.
Sabe, o senhor pensa o quê? Que vou ficar aqui presa para sempre, enquanto me olha guloso para o decote? Não, nada disso. Isso é quer ‘a bom.
Aqui a Maria Helena já não anda a dormir. Já não vive só para trabalhar
para ter dinheiro para ir trabalhar. Merda de Sistema este que criaram
para meter as pessoas em jaulas todos os dias, infelizes e controladinhas.
Desobedecer. Atravessar a rua fora da passadeira. Ou ir à casa de banho
dos homens porque a fila para a casa de banho das mulheres não tem
fim à vista. Fazia algum sentido estar ali a sofrer dos rins quando tinha
outra solução ali mesmo? Não a aproveitava só porque lá estava outro
boneco desenhado? Obedecer ao Sistema, já tinha percebido, nem sempre era o mais sensato. E se queria ser feliz, tinha que conseguir desobedecer. Pelo menos, mais aliviada tinha ficado.
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Era o sururu do momento. A Catarina da Caixa 4 ia casar no verão com
o namorado de longa data. Ainda não tinha 30 e já estava com pressa de
se enterrar. Felicidades Catarina.
Felicidades? Quais felicidades? A de estar o dia todo a trabalhar e depois
ir a correr para casa fazer o jantar, limpar, lavar, arrumar e estoiradinha
de todo ajudar os filhos com os trabalhos de casa e ainda ter disposição
para o apetite sexual do marido quando já só pensava era em dormir?
Quais felicidades? Ir à praia uma semana por ano para voltar ainda mais
estafada de fazer tanta sandes para o lanche? Não Catarina, não faças
isso já, és nova de mais para te enforcares. Só tens salvação se não te deixares enrolar, se não te perderes dos teus sonhos. Sim, claro há momentos
felizes, mas a maior parte do tempo vais andar tão ocupada que serão
poucos. E depois, olha… depois habituas-te com o que não te faz feliz. E
vê lá muito bem isso dos filhos, porque nunca mais saberás o que é o Eu,
passa tudo a Nós.
Era o que lhe apetecia dizer em voz alta enquanto lhe desejava felicidades. Mas conteve-se... Questionou-se depois porque o fez? Porque o
fizeram com ela? Talvez os que já caíram na armadilha pretendam, no
fundo, que os outros também caíam nela. Por isso se inventou a Lua de
Mel. Era a recompensa pelo Fel que se seguia.

⬤
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Não, Maria Helena. Não é esse o caminho. Pára de te lamentar. Mas isso
leva-te a algum lado? Tudo bem, o casamento não é um filme perfeito, mas
também não é assim tão mau. Tens companhia e magia se quiseres. Aliás,
só é mau porque tu o permites. Afinal, quem é que tem culpa das tuas decisões? Quem? Quem é que te manda a ti viveres em função dos outros,
vivendo em desalinho com o que és ou ambicionas ser? A culpa é tua. Só
tua. Por isso, deixa lá a Catarina seguir com a vida dela e olha, olha mulher,
preocupa-te é com a tua. Não sejas como aquelas que passam a vida a falar
dos outros quando estão tão longe de serem o que desejavam ser. De uma
vez por todas, deixa de ter pena de ti própria. Abre os olhos. Tu consegues,
sim tu consegues, mesmo quando todos dizem que não. Tu decides, e se não
decidires alguém vai decidir por ti. Deixa de pensar pequeno pois a vida é

grande e está à tua espera. A casa tem que se limpar? Claro que tem. Mas a
alma também.
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Já que andava a tomar conta do conteúdo decidiu que também devia ter
cuidado com a embalagem. Foi às compras. Precisava de roupa nova para
si, para largar de vez as camisas de padrão de gosto duvidoso e as calças
de ganga que se habituara a usar. Nem brincos punha ultimamente,
apesar de ter dezenas de pares guardados na caixa em forma de flor
que estava na mesinha de cabeceira. Decidiu agarrar no carro e ir ao
Shopping. Já não o fazia há muito tempo. Tinha 60 euros para gastar,
dinheiro poupado em revistas e lanches da má-língua. Disse ao Carlos
que tinha frango no forno, que por acaso se se demorasse era só aquecer
com o esparguete que tinha sobrado de véspera. Ela ia às compras.
Sozinha, para não receber palpites de ninguém.
Entrou em várias lojas, ficou por ali um valente par de horas. Quando
saiu, vinha feliz. Trazia dois sacos de roupa para os filhos e um par de
brincos para ela.

⬤
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Porra. Tinha acontecido novamente. Os filhos primeiro, ela depois. Mas
isso era natural em todas as mulheres que um dia sentiram que a vida
delas estava a mudar para sempre no momento em que geraram um
pequeno e maravilhoso ser, onde se perdem derretidas em ternura. É para
o resto da vida. Um amor tão grande que chega a ser palpável. Se fosse
em estado sólido, o amor de mãe poderia cortar-se em fatias, grandes e
hipercalóricas fatias. Sim, a maternidade é uma viagem intensa mas são
poucas as que sobrevivem a tantas curvas e contracurvas sem acabarem
por viver só e apenas para os filhos. É natural.
Por isso é que as mulheres-mães quando se juntam só falam de três
coisas: filhos, filhos e filhos. E nunca se cansam de falar dos filhos. Por
isso compram tudo para os filhos, mesmo que já não tenham nada para
vestir no armário. Por isso deixam de ir ao ginásio, ao restaurante,
ao cabeleireiro, e viajar passa a ser uma ténue miragem. Porque eles
precisam sempre de mais um livro, de mais um casaco ou de ir ao
dentista. Dinheiro. A questão vai toda lá parar, sempre. Se houvesse

mais dinheiro ela até poderia ter uma dúzia de cachopos que não faria
diferença. Ou faria? Sim, aquelas mulheres, como ela, ao fim de algum
tempo já não eram mulheres. Eram mães. Simplesmente mães. Com
todos os prós e contras.
A luta de Maria Helena era a de voltar a ser uma mãe feliz. Até porque a
mãe dela, perto dos 70, merecia sentir que a filha era feliz. Só assim se
justificava tanto sacrifício feito por ela. Iria conseguir resgatar de novo
a mulher que estava perdida e a gritar socorro dentro de si?
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Quando soube que estava grávida do primeiro, Maria Helena vibrou
de alegria. Mas depois seguiu-se uma espiral de emoções agridoces. A
barriga a crescer, os enjoos e os vómitos, a falta de apetite e o apetite a
mais, laranjas e mais laranjas, muita sopa de hortaliça, os nove meses
de mimos que vinham de todos os lados pelo estado de graça em que
ficou pouco antes dos 30... Depois vieram os palpites de todos os lados,
as calças que não podem levar fivela, o soutien próprio para um peito
que crescia a olhos vistos, as colheitas de sangue depois de beber uma
mistela doce, por causa dos diabetes, as noites mal dormidas, a falta de
paciência para o sexo conjugal. E o melhor novamente: os maravilhosos
pontapés na barriga. E depois o pior. O medo de parto, as dores físicas

⬤

Os meus bebés. Estão tão crescidos. O tempo voa, oh se voa, e eles também
vão voar. É por isso que não posso desistir de mim. É por isso que tenho
que me resgatar. Dás-me um abraço, Carlos? Ajuda-me com o teu abraço.
Preciso tanto de te sentir. Toma o meu, se não me souberes dar aquilo que
te peço. Eu não quero muito. Quero só sentir que também vale a pena andar
aqui por mim. Depois, quando forem os dois à sua vida, como eu fui um dia,
posso olhar-me ao espelho sem sentir aquele vazio atroz de quem nada tem.
Assim já não lhes chamo ingratos, já não lhes cobro nada. O amor incondicional não se compadece com cobranças.
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Chegou a casa e já tinham todos jantado. A loiça estava na pia para ela lavar. Três homens… era o que dava. Atirou os sacos para o chão. Abraçou
os filhos e deu um beijo ao marido. Mentiu ao dizer que não encontrou
nada para ela. Preferiu comprar roupa para os meninos que cresciam a
olhos vistos. Os seus bebés.

e emocionais, a descompensação psicológica à conta das hormonas saltitantes. A bolsa de águas a rebentar, o berço por montar no quarto e o
Carlos a conduzir mais desorientado que ela rumo ao hospital. Um amor
em estado sólido que nunca tinha sentido antes. O bebé nos braços e o
medo de não conseguir ser uma boa mãe, de falhar a todos os níveis,
também como esposa. As olheiras até ao pescoço. O ser ultrapassada no
trabalho, relegada para a prateleira das mães, ter uma etiqueta na testa,
deixar de ser Maria Helena e passar apenas a ser a mãe de... o medo de
se ter perdido para sempre nas teias da maternidade. Sim, ser mãe implica também muita capacidade de abnegação e só quem é mãe consegue
entender isto.
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- Carlos, amanhã começo o curso à noite. Não te esqueceste, pois não?
- Mas sempre vais com isso adiante?
- Vou. Quero ser cabeleireira. Já sei que tenho quase 40, mas nunca é tarde
para tentar. E olha, assim ao menos ando mais bem-disposta e já nem
grito tanto com os meninos.
Ele disse que tudo bem com os ombros mas, no fundo, esperava que ela
desistisse. Ele também já tinha desistido e estava bem como estava. Ela
deu-lhe um abraço, como que a pedir que não lhe cortasse as pernas. E
de novo surgia aquela voz interior que tanto barulho fazia. Sabes Carlos,
quando às vezes grito com os meninos estou no fundo a gritar comigo,
porque há para aqui muita revolta escondida. Muito nó na garganta,
muitos olhos postos no chão.
Os filhos merecem que os pais sejam felizes, não achas? Que culpa têm eles
se somos uns cobardes? Se com o passar dos anos nos acomodamos ao
falso conforto do sofá ao invés de irmos à luta para sermos aquilo que queríamos? Se ligamos a televisão para desligar o cérebro? Se despejamos neles todas as frustrações por não conseguirmos isto ou aquilo? Sim, Carlos
meu amor, meu companheiro de uma vida, isto agora vai ter que mudar.
Ou aceitas ou aceitas. Gostava de continuar contigo, mas se tiver que o
fazer sozinha faço-o. Tenho uma missão muito importante, a de voltar a
gostar de mim e estou no bom caminho. Amo os meus filhos. Agora tenho
que aprender a amar-me também.
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Naquela madrugada pouco ou nada dormiu. Havia um misto de emoções a percorrer-lhe o corpo e o marido até pensou que ela estava
com ideias românticas a meio da semana… Ela estava era apavorada.
Merda para o medo que nos aprisiona a mente. Já não bastam os profetas da desgraça à nossa volta, os que dizem que não prestamos, que não
valemos nada, aqueles que temos que ignorar a bem da nossa sanidade
mental. E agora, ei-lo: o medo.
O medo de não conseguir conciliar horários, de não ter jeito para aquilo, de ir conhecer pessoas novas, de fazer má figura, de se esquecer de
deixar o jantar feito, de que o marido ficasse chateado... medo, medo e
medo. Apetecia-lhe dizer uma asneira. Mas depois pensou que o medo
existia apenas dentro da cabeça dela e que na cabeça dela mandava ela.
E depois? E se não conseguisse?... Qual era o problema? Pior do que estava não ficava. E se um dia olhasse para trás veria que pelo menos tentou.
Se a porta não abrisse é porque não era para ela. Não desarmou. Não se
queria entregar ao simples e mero exercício de respirar entre o momento consciente em que acorda e o que se deita. É difícil? Sim. É impossível?
Não. Virou-se para o Carlos e acedeu. Fizeram amor. Devagarinho e em
silêncio para não acordarem os filhos.

⬤

Porquê? Porque é que às vezes somos as nossas maiores inimigas? Porque
alimentamos nós pensamentos tão negativos e nos obrigamos a arrastar
pesadas nuvens negras atrás de nós? Que mal fizemos a Deus para merecer
isto? Cancela. Cancela. Cancela. Repetiu para si mesma que devia cancelar
todos os maus pensamentos, pois hoje - ai hoje - era o primeiro dia do resto
da sua vida. Aliás, o que existe na realidade que não o dia de hoje? O passado é palpável? Não. O futuro é palpável? Não. É o presente que é palpável.
Só ele existe. E, apesar de poucas vezes o aproveitarmos, é isso que ele é: um
presente.

53 singularidades de uma mulher de 40

— 67 —

Quando o despertador tocou, às sete da matina, Maria Helena estava
podre. Tinha andado a noite toda em viagem, sem direito a paragens em
estações nem apeadeiros. Credo, logo hoje que ia começar o curso e que
devia estar fresca que nem uma alface deixou-se trair pelos nervos.

Maria Helena ia desembrulhar o seu logo mais à noite, depois de
um dia inteiro a trabalhar atrás do balcão. Ia comprar uma dose
e meia de arroz de pato para os seus rapazes aquecerem para o
jantar. Quando chegasse a casa, mesmo que já estivessem a dormir, ia beijá-los. Aquela sensação de esperança era o sal que lhe
faltava, no final de contas. Uma vida sem tempero não é vida.
Cancela, Maria Helena, cancela os maus pensamentos, as opiniões venenosas, os medos e os receios e cancela, Maria Helena, pelo amor de Deus,
cancela essa ideia de que já nada vale a pena pois o que interessa é que
os filhos estejam felizes. Mulher, se queres que os filhos estejam felizes,
tu também tens de estar. Engole as crenças, aquilo que toda a gente diz e
defende, e entende isso de uma vez por todas. Os outros nem sempre têm
razão.

⬤
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Nada que um café bem forte, um duche quente com aroma a amêndoas
e mel e uma base no rosto não remediasse. Por falar nisso, onde é que
tinha a bolsa das suas maquilhagens? Será que os produtos ainda estavam dentro do prazo? Procurou no cestinho da casa de banho e lá estavam. Há séculos que não abria aquilo. Porquê? Porque tinha deixado
de cuidar dela tanto tempo? O marido dizia que gostava dela tal como
era mas ela deixou-se arrastar até ao ponto zero da autoestima. Zero.
Não é a base que importa, nem o rímel ou o batom. É o gesto. O gesto
de cuidar. De se sentir bonita. De estar bonita. Por ela. Foi esse gesto
que, miseravelmente, se perdeu entre fraldas, chuchas, trabalhos e marido. Por culpa de quem? Por culpa dela. O fecho estava encravado, mas
consegui abrir a bolsa. Depois do duche, tentou disfarçar as olheiras.
Aproveitou e colocou uma sombra discreta e rímel. Lá no supermercado
iam falar, mas ela queria lá saber disso para alguma coisa, porra. Porra.
Estava sempre a dizer “porra”, como que se ralhasse consigo própria.
Maria Helena, pára de pensar nos outros como teus arqui-inimigos. Se
calhar nem vão notar. E se notarem? E se falarem?
Tu não sabes que a opinião dos outros sobre ti é um problema deles e não
teu? Além disso, muitas das que vão criticar fazem-no porque elas já desis-

tiram também. A má língua é a única ferramenta que têm, pobres coitadas.
Estava farta. Farta daquelas conversas de domingo de manhã azedas,
amargas, próprias de quem destila fel porque não se consegue
alimentar de outro modo. De que lhe servia ir ter com as amigas ao
café se vinha de lá pior? Todas a queixarem-se, se não é da chuva é do
sol, se não é do vento é do ar abafado, se não é do doce é do amargo.
Também sabia que cada vez que as criticava esta a ser como elas.
O mundo é o nosso reflexo. O que criticamos nos outros, geralmente temos
em nós, senão não espelhava. Foca-te.
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Ai, a minha vida. Então, mas eu agora não paro de remar contra a maré?
Já não lhe bastava sentir as orelhas a arder e ainda tinha que aturar o
marido. Misericórdia.
Não é preciso tanto obstáculo, Jesus. Porque é que tudo não é
simplesmente simples, pacífico e fluído? Porque é que há tantas
barreiras entre a realidade e o sonho? O percurso devia ser em linha
reta e não esta montanha russa de avanços e recuos. Por isso desistimos
tantas vezes e habituamo-nos a ser pessoas “mais ou menos” numa vida
“mais ou menos”. Morremos aos 20, somos enterradas aos 80. Algumas
nem isso. Será que devo atender ou faço de conta que não vi a chamada?
Atendo, atendo pois, porque agora é tudo sem filtro. Isso é que faltava,
tanto passo dado para agora morrer perto da meta.
- Olá Carlos... diz lá?
- Era só para te desejar boa sorte para logo à noite. Vê lá se não chegas
muito tarde porque não tenho camisas passadas para amanhã.
Engoliu em seco e disse obrigada. Antes do curso ainda ia pedir à mãe
que lhe passasse as camisas do marido. Também ia engolir o orgulho e
pedir ajuda pela primeira vez.
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Mau Maria. O Carlos estava a ligar-lhe à hora de almoço e aquilo não era
bom sinal. Que quereria ele? Os meninos estavam na escola e já tinha
pedido à mãe para os ir buscar ao final da tarde. O arroz de pato estava
no micro-ondas, era só aquecer. Será que a pretendia demover de ir ao
curso nessa noite?
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Sim, Maria Helena tinha as orelhas a arder. E não era pouco:
- Já viste a Lena toda arranjada? Anda com a mania que ainda é nova.
- Pois, já tinha reparado. Toda maquilhada e bem vestida. Onde é que ela
foi arranjar o dinheiro?
- Não sei. Se calhar anda a vender perfumes ou tupperwares. Com a
miséria que ganha aqui não deve ser.
- Deve andar-se a fazer ao patrão, para ver se ele a muda para a caixa
central. Eu já a topei. Mais bem-disposta e tudo. Sempre de taxa aberta.
- Pois, deve-lhe correr bem a vida, deve, deve. Também não sei como, com
marido e dois filhos. Se calhar não faz nada em casa.
- Ouvi dizer que ia tirar um curso à noite. Se calhar pensa que é com esta
idade que vai mudar de vida.
- É. Tem a mania que é mais do que as outras. Olha lá, o que é que vais
fazer para o jantar?

⬤
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As orelhas continuavam a arder. Muito.
- Oh Tó, olha-me só para a Maria Helena, que belo naco que ali está. Mal
empregadinha nas mãos do Carlos.
- Pois, já tinha reparado. Está mais jeitosa e bonita. Mas é do campeonato
proibido. É das casadas e sérias.
- Sérias? Mas isso ainda existe? São quase todas iguais. A maioria quer
é emoção nas suas vidas. Por isso veem tantas novelas. Às vezes nem
precisamos de nos esforçar muito.
- Olha que nem todas. Acho que o Vítor da Peixaria já lhe andou a atirar o
escadote, mas ela mandou-o ir dar uma curva ao bilhar grande.
- Então, mas porque é que anda toda arranjada? Para agradar ao marido
não deve de ser... cá para mim anda mouro na costa.
- Sei lá, não percebo muito de mulheres. São estranhas e complicadas.
- Olha, estás como eu. Mas que está um pitéu, está. Chamava-lhe um figo.
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Sabia que estava na berlinda, mas era para o lado que dormia melhor. Já
tinha perdido tempo demais e deixado de fazer muitas coisas por causa
dos outros.

Os outros, Maria Helena, são os outros. Por isso é que se chamam os outros.
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Ligou à mãe três vezes para ver se ela não se esquecia de ir buscar os
netos à escola. Com a pressa nem lhe falou das camisas. Não a queria
sobrecarregar. Haveria de as passar quando chegasse, já depois da meianoite. Mesmo estoirada, havia de arranjar forças para o fazer.
Porque será que às mulheres casadas e com filhos não lhes é permitido
querer mais?
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No fundo, Maria Helena sentia uma pena imensa daquelas duas que cochichavam olhando na sua direção. É que nem disfarçavam nem nada.
Pena porque, não tendo vida própria, como ela também não tinha - estava finalmente a tratar de arranjar uma - alimentaram-se com a vida
alheia. Que escassez. Era por isso que, gradualmente, tinha deixado de
se dar com a maioria das mulheres à sua volta. Não queria ser como elas,
às dez da manhã já preocupadas com o que iam fazer para o jantar e a
morder numas e noutras. Não queria ser assim, uma cobra que muda
de pele a cada minuto, consoante o cenário. Ela queria ser uma boa pessoa. Estava visto. Tinha que se dar com boas pessoas também. Tinha que
começar do zero no que concerne a matéria de amizades. A mãe, pouco
dada a estas coisas dos sonhos, também não ajudava.
- Maria Helena, não tens remorsos de deixar os filhos para ires estudar à
noite? Olha que eles são pequenos, sentem a tua falta, atirou-lhe ao telefone.
- Mãe, diz-me, mas diz-me de verdade. Tu és feliz?
- Não filha, vou fazendo por isso. Não existe felicidade.
- Então desculpa, mas não vou aceitar o teu conselho. Vou seguir o meu coração. E ele diz-me que os meus filhos um dia vão compreender este distanciamento quando me perguntarem se sou feliz e eu responder que sim, sou.
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Chega. Quero lá saber se falam. Falem, falem, mordam a língua e engulam
o próprio veneno que eu vou ali ser feliz e já volto. Repito. É para o lado
que durmo melhor. Faças ou não faças, vão-te sempre criticar. Está na
massa humana, são raras as exceções, tu própria já foste assim. Vão-te
criticar de qualquer maneira, por isso faz. Ao menos criticam-te pelo que
fazes.

Sentia-se a pagar com juros a ousadia de se sentir alguém. Isto para além
de levar com a fama de ser uma má mãe só porque se atrevia a pensar
nela um bocadinho, depois de quase dez anos em coma. A sogra já o tinha
dito muitas vezes, em alto e bom som.
Cancela, Maria Helena, cancela. O que não te mata torna-te mais forte.
Cancela o negativismo. Venham eles, os obstáculos, que eu arregaço as
mangas e digo-lhes como é.
Faltava pouco tempo e ainda tinha que ir a casa deixar a mesa posta. Saía depois direta para a formação, onde iria aprender o ofício
que sempre quis. Já tinha comprado um caderno porque os filhos
apanhavam-lhe tudo o que tinha na mala para escrevinhar ou desenhar. Houve um tempo em que, iludida, ainda comprou uma agenda, mas depois a vida era tão vazia que as páginas ficavam em branco. Se calhar estava na altura de comprar outra e desta vez não ia
deixar os filhos mexerem com a sua individualidade. Amava-os demais para continuar a ser uma infeliz. Aproveitou por isso o início
da semana para fazer mudanças. Não nos outros, mas em si mesma.
O que não gostas nos outros deves corrigir em ti, Maria Helena. Não estás
aqui para salvar o mundo, tomaras tu salvar-te a ti própria. Por isso tira
essa carga de cima dos ombros. Quem sair é porque não te pertence, quem
gosta de ti ficará. Deves tentar ser sempre alguém que gostavas de conhecer
e assim harmonizas-te, fazes as pazes contigo própria e sentes que vale a
pena tudo isto. Isto de estar viva.

⬤
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Tremia. Era chegado o momento e ela tremia. Decidiu ficar alguns minutos dentro do carro a ouvir música, como costumava fazer antes de ir
para casa. Tinha colocado duas gotas de perfume e penteou os cabelos,
para não parecer mal. Se queria ser cabeleireira, o cabelo tinha que estar
impecável. Maria Helena, 39 anos, 1 metro e 65 de altura, nem gorda
nem magra, nem feia nem bonita, estava a renascer. Sentia uma enorme
alegria por ter descoberto que afinal era mais corajosa do que pensava.
Por vezes, encerramos em nós uma força inimaginável.
Somos um iceberg à espera de derreter mas apagamos o sol e só nos desco-

brimos pela superfície quando o nosso valor está lá, no subsolo.
Abriu a porta do carro e entrou na sala de formação. Escolheu a fila
do meio. Não conhecia ninguém mas gostou do que viu. Mulheres que,
como ela, estavam a lutar pela sua felicidade. Existia ali um sentido de
pertença, de ser, que há muito não lhe percorria a espinha. Todas nervosas, todas a sorrir, todas a viver um misto de emoção. Os filhos em casa,
elas ali. A roupa por passar no cesto, e elas ali. O marido emburrado no
sofá, e elas ali. Elas ali.
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O tempo passou num instante. Mas, assim que saiu, a tristeza apoderou-se de si. O Carlos devia estar danado. E ainda lhe ia passar as camisas para amanhã e depois. Bem-dito, bem feito. Foi dar um beijinho
aos filhos que já dormiam e viu logo o que a esperava quando nem boa
noite lhe disse… E não, não estava distraído a ver o Benfica. Cheirou-lhe
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Era maravilhoso. Inebriante. Poderoso. Sentia-se como que a acordar
de um estado comatoso. Não tendo nada como garantia, Maria Helena
sentia-se livre. Livre para sonhar. Não, a vida afinal ainda não tinha
acabado para ela. Tinha estado um dia inteiro a trabalhar e agora mais
três horas de formação, mas era como se estivesse a lavar a alma por
dentro. Lembrou-se dos primeiros anos de nascimento dos filhos. Era
impossível fazer isto nessa altura em que a Mãe tomou por completo a
Mulher. Quando teve o segundo, que veio sem planos, ainda estava a saber o que era voltar a dormir seis horas seguidas e recomeçou tudo outra
vez. Fraldas, biberões e banhos. Outro rapaz, porca miséria. Tudo a dar-lhe os parabéns e ela a pensar no que se ia enfiar. E o parto? Natural? É
natural fazer sair três quilos de gente pelo buraco de uma agulha? Se ao
menos fosse a menina, tinha ficado com um casal. Quando veio, amou
como se não houvesse amanhã e sentiu remorsos pelo filho mais velho.
Num coração de mãe cabe o mundo inteiro. Preocupada com o dinheiro
que não tinha, valeu-lhe aproveitar coisas do mais velho, pois a diferença de idades é pouca. Disseram-lhe que tudo se arranjava, mas ela sabia
que alguma coisa iria ficar para trás. Assim foi até ter acordado pela dor
de não se sentir viva. Que dor. Uma dor que nunca mais queria sentir.
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a perfume e desconfiou. Teria a sua Maria Helena mesmo andado onde
disse andar? Para quê embonecar-se toda? A mulher nunca mais foi a
mesma desde que esteve de baixa.
- Está tudo bem Carlos?
- Não, achas que está tudo bem? Casei-me para ficar para aqui sozinho?
E tens a loiça para lavar.
- E porque é que não a lavaram vocês?
- Tive que brincar com eles e ajudar nos trabalhos de casa. Também não
queres que faça tudo. Agora deste em ser uma cabra egoísta.
- Pois dei. Se não quiseres, vai à tua vida que eu vou à minha. Ouve Carlos, já te o disse. Gosto de ti, quero continuar casada. Não te vou deixares
enterrar-me. Não vou. Queres-queres, não queres-não queres. Não estou
a fazer nada de mal. Não te estou a faltar ao respeito. Quero lá saber de
homens para alguma coisa.
- Vai-te lixar. A mim não me enrolas com essas falinhas. Tu queres é vadiagem.
Pensou por momentos que o divórcio seria a única solução. Ai, se se
livrasse disto, nunca mais se metia noutra. O casamento era o maior
engodo da sociedade. Pelo menos para a mulher. Agarrou na tábua e,
exausta, passou-lhe a camisa de xadrez, quando a vontade que tinha era
de lhe mandar com o ferro acima.
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Assim que conseguiu foi tomar um duche e meteu-se na cama a chorar.
Juros. Estava a pagar a fatura da felicidade sentida há algumas horas
com juros.
Merda de vida esta em que nos colocamos. Porque aceitamos a infelicidade de bandeja? Mas o que é que os homens pensam que são? Nossos
donos? Somos por acaso objetos para ostentarem? Casam só para terem
empregadas domésticas e quem os satisfaça na cama? Não temos direito
a viver? Não temos direito a ser gente?
Amanhã, se ele não lhe pedisse desculpa, ia por os pontos nos is. Sabia
que não podia voltar ao ponto de miséria humana onde tinha chegado.
Isso não iria admitir. Era voltar a morrer em vida.
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Quando chegou à cama, três programas desportivos depois, o Carlos
pediu-lhe desculpa. Tinha medo. Tinha medo de a perder. Que ela fosse
melhor do que ele, que ela sentisse que era mais importante. Não tinha
muito mais para dar a não ser o facto de ser um bom marido e pai. E
trabalhador. embora não muito ambicioso. Já tinha decidido viver a vida
em piloto automático. Não sair da matriz do acordar, ir trabalhar e pagar
contas. Bastava-lhe ir ao futebol duas vezes por ano e à esplanada ao sábado, ler o jornal. De resto, se os filhos estivessem bem, ele estava bem.
Dá-me um beijo, Maria Helena. Mostra que ainda gostas de mim. Diz-me
o que se passa, porque é que agora te lembraste de ir aos sonhos. Agora,
que temos dois filhos para criar e temos que ter os pés na terra. Agora que
temos a casa, o carro e o empréstimo da mobília. Eu faço a minha parte, levanto-me todos os dias para trabalhar. Também mereço descansar
à noite e ao fim de semana. Não vês as outras, que ficam em casa? E os
meninos que perguntaram tanta vez pela mãe… Não tens pena deles? Não
tens pena de mim? Se tiver um prato de sopa na mesa já fico contente.

⬤
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Gostava do marido e perdoou-o. Não porque ele merecesse, mas porque
ela queria estar no seu melhor e se estivesse triste não conseguiria ter coragem para avançar no teatro da vida.
Não, Carlos, eu não tenho pena dos filhos. Os filhos têm a vida toda pela
frente, um livro em branco para escrever.
Pena andou ela a sentir dela própria durante demasiado tempo, sem que
isso a levasse a lugar algum. A não ser àquela ponte, de onde quase se atirou um dia. Maria Helena finalmente tinha chegado lá. Pensou em todas
as mudanças dos últimos tempos. Voltar a sorrir sem complexos, experimentar coisas pela primeira vez, cuidar mais de si, deixar de se dar com
gente mesquinha e da má-língua, afastar os pensamentos negativos, agir
mais e pensar menos, cortar relações tóxicas, mudar de amigas, deixar de
se preocupar com a opinião dos outros, fazer dos obstáculos desafios a
superar, praticar o desapego, deitar objetos que tinha a mais em casa para
o lixo, não se preocupar tanto com as limpezas e, o mais importante de
todos, aprender a cultivar o amor próprio. Tudo isto sem deixar de ser a

mãe, a esposa, a filha, a irmã e a mulher. Era difícil? Sim. Era impossível?
Não. Era esse o desafio que tinha pela frente.
Quantas mudanças maravilhosas acontecem quando largamos o papel de
vítimas.
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Disse ao Carlos que precisava de umas horas para pensar na vida, se ele
não se importava de ficar com os miúdos naquela tarde de sábado. Já
tinha tudo mais ou menos arranjado, o jantar meio preparado. Ele disse
que sim, embora receando o que andaria a sua Maria Helena a inventar
agora. Meteu-se no carro, pôs 20 euros de gasolina e foi dar uma volta
ao redondel. Precisava daquilo, de se sentir viva. Apetecia-lhe mudar de
ares, ir a um sítio diferente pela primeira vez, ver cores que nunca tinha
visto. Talvez ver e sentir o mar.
De que foges tu, Maria Helena? De ti própria, talvez? O que procuras, o
que queres de ti, quantos demónios vivem nessa cabeça?
Precisava de pensar em calma, com tranquilidade. Sem ruído à volta,
longe de poluição mental. Em casa já sabia que essa era uma missão
quase impossível. Havia sempre muitas distrações. Distrações demais,
algumas delas provocadas por ela própria, pois era mais fácil fugir. Precisava de tempo e espaço para se confrontar consigo própria.
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Ó Diabo… O período está atrasado três dias. Porra para esta merda. Queres ver que estou grávida outra vez? Olha lá vida, pára lá de me testar. Já
chega, não achas? Não devia ter embarcado em romantismos a meio da
semana para compensar o marido. Se calhar, com tantas frentes, esqueci-me de tomar a pílula. Tudo estragado. O caldo entornado. O sonho a
fugir outra vez. Rai’s partam os homens que só pensam com a cabeça de
baixo e nós nos cornos dos bois.
Olha lá Maria Helena, mas tu já fizeste o teste sequer? Para que é que te
estás a preocupar com algo que ainda nem sequer sabes se aconteceu ou
não? Se calhar é dos nervos, mulher. Tu já viste bem o que tens enfrentado
nos últimos tempos? As guerras que tens travado? Não percas mais tem-

po a pensar nisso, vai em frente. E enfrenta.
Engoliu em seco, deixou a sopa a ferver e foi à farmácia comprar um teste. Há 9 anos que não fazia nenhum. Outra porra. Aquela sensação outra
vez. Tremia, tinha que o admitir. Estava muita coisa em jogo. Abortar
nem pensar. Pensou depois que se estivesse mesmo grávida que… pronto, teria que encolher os ombros e assumir o destino. Que esta vida não
estava destinada a ser vivida em função dela. Foi à casa de banho, seguiu
as instruções e ficou a aguardar o resultado do teste. Foram os três minutos mais longos da sua vida. Chorava de aflição, com um nó a apertar-lhe a garganta, a dor da expectativa cravada no peito. Respirou fundo e
foi buscar forças onde não as sabia ter. Depois viu: negativo. Trinta mil
quilos saídos de cima dos ombros.
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Felizmente, aquilo estava a ressoar. Os filhos saíam dali a duas horas e
decidiu ser feliz um bocadinho. Meteu música baixinho, acendeu duas
ou três velas de cheiro e, com o gel de banho de amêndoas e mel, encheu
a banheira e fez espuma até quase transbordar. Despiu-se e deixou-se
envolver por aquela camada de veludo que lhe acariciava todos os poros.
Fechou os olhos para apreciar ainda mais aquela sensação de se entregar a ela própria. Há séculos que não o fazia. Havia sempre algo para
limpar, roupa para passar, a comida para fazer. Tudo se faz. Não se lim-
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Maria Helena, na verdade, não é o pó que queres limpar. É a porcaria da
tua vida que tem que ser limpa. Mas como não te consegues limpar por
dentro, limpas por fora. Limpas, limpas e limpas como se não houvesse amanhã. Acorda para a vida, mulher. A principal faxina é sempre por
dentro. E nem te vale de nada teres roupas novas e maquilhagem quando
te sentes um caco no interior.
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A camada de nervos era tão grande que decidiu tomar um banho de
imersão. Com muita espuma e sais de banho incluídos. Sabia que tinha o
pó da casa para limpar – era dia de folga do supermercado – mas como
tinha deitado muita velharia fora já não demorava tanto a fazê-lo. Abençoada hora em que praticou o desapego. Noutro tempo, no tempo da velha Maria Helena, depois de um susto destes era vê-la de pano em riste a
limpar, limpar, limpar até não poder mais.

pa hoje, limpa-se amanhã. A roupa também pode esperar. O jantar improvisa-se, esparguete com almôndegas também é bom. Ela já não tinha
a necessidade de provar nada a ninguém. Deixou-se ali estar uns bons 15
minutos. Ma-ra-vi-lho-so. Quando saiu, foi buscar o creme hidratante
para cuidar dela mais um bocadinho e sentiu-se com pele de bebé. Vestiu-se para ir buscar os dois filhos, calma e feliz. O seu amor próprio
estava a despontar finalmente.
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- Olá, bom dia Maria Helena, estás boa?
- Sim, e tu?
- Também. E os filhos?
- Estão bons, obrigada. Mas já passamos para a parte dos filhos?
Vamos falar um bocadinho de nós primeiro. Tenta, tu consegues.
- Mas achas que há alguma coisa a falar sobre nós?
- Claro que sim. Tem que haver. Temos que
ser mais do que apenas mães, não achas?
- Acho, mas da teoria à prática… Os filhos são o mais importante de tudo.
- São, são tão importantes como nós. Mas não é por pensarmos um pouco
em nós que deixamos de os amar tanto como amamos.
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A conversa seguinte também não correu melhor. Andava assim ultimamente, sem filtro.
- Maria Helena, queres saber da última? - perguntou-lhe a Tina da peixaria.
- Qual última? Quero lá saber da última... Eu quero é saber da primeira.
Escuta lá, Tina, a tua vida é perfeita? Já realizaste todos os teus desejos?
És feliz a cem por cento? Não? Então, sê a tua melhor amiga e faz o seguinte: agarra na energia que investes a falar dos outros e aplica-a na tua
vida. Vais ter resultados maravilhosos, garanto-te.
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Era dia de reunião na escola dos miúdos e Maria Helena, a nova Maria
Helena, sabia que não seria fácil voltar a juntar-se com as mães. E são
sempre as mães a ir às reuniões, porquê? Por acaso os pais também
não os fizeram? Adiante. Custava voltar a misturar-se principalmente

com aquelas que dizem em alto e bom som que os filhos são a razão do
seu viver. Que fazem tudo pelos filhos. Que só existem porque os filhos
existem. Que se sacrificam pelos filhos.
Não é normal tanto sacrifício, tanta dor, tanto desalinho numa mulher que
se diz uma mãe enamorada pelos filhos. O normal é seres mãe e mulher ao
mesmo tempo. Vê-los crescer felizes enquanto somos felizes também.
Sim, Maria Helena tinha chegado a essa preciosa conclusão: as mães
que vivem para os filhos são as que mais gritam com os filhos; as mães
que vivem para os filhos são as que exigem que tenham as melhores
notas e reclamam com os professores; as mães que vivem para os filhos
são as que ralham quando eles não marcam o golo ou falham a audição
de música. As mães que vivem para os filhos reclamam sempre que se
queimaram no forno depois de fazerem o seu bolo preferido. Vivem
para os filhos, pelos filhos e através dos filhos. Pobres crianças, quanta
responsabilidade essa a de alimentarem as esperanças de realização
dos pais que falharam redondamente nas suas aspirações pessoais e,
por isso, vivem única e exclusivamente para eles. Ela amava demais
os filhos para ser uma dessas mães-sacrifício. Que grande confusão
existe entre o amor e amor incondicional. Os seus filhos mereciam uma
mãe feliz e temperada. Amava-os demais e, por isso mesmo, não podia
ser uma mãe infeliz.

Cabia-lhe a ela deixar essa herança aos filhos para que também eles sejam felizes. Tinha obrigação de se amar para conseguir amar também. A
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Mulher-mãe, se queres ser feliz não desistas de ti. Só és uma mãe feliz se
fores uma mulher feliz.
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Deu por si sentada no carro a pensar que algumas mulheres encerram
dentro de si uma força inimaginável, quase sobrenatural. Especialmente
as mães que não desistem delas próprias enquanto projeto pessoal, que
não se limitam a realizar-se através dos filhos, as que não cobram beijinhos, as que fazem o bolo por amor, as que se deitam na cama dos filhos
só para sentir o seu cheiro, as que sofrem com as suas dores, mas deixam
que eles voem mesmo assim.

vizinha do terceiro esquerdo passou ali perto e acercou-a:
- Maria Helena, viste a novela ontem?
- Ah, não, já não vejo novelas. Aliás, já vejo pouca televisão. Sabes, as novelas servem apenas para nos preencher uma vida que muitas vezes pesa
porque é vazia demais. Enquanto olhamos para aquilo não pensamos nos
nossos enredos. Adiamos o que tem que ser feito. Custa mais, mas prefiro assim. Neste momento, estou mais preocupada em elaborar um guião
para a minha vida real.
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Amanhã era dia de curso outra vez e, desta vez, decidiu avisar logo o
Carlos que não queria fitas quando chegasse. Exigia ser feliz sem cobranças. Ia deixar tudo organizado, andava a dormir menos horas para
conseguir ter tudo sob controle. Aquilo não havia de ser mais forte que
ela. Estava a gostar tanto de aprender coisas novas. No supermercado,
o trabalho também corria melhor, pois tinha decidido que enquanto não
conseguisse trabalhar como cabeleireira, ia dar o seu tempo por bem
empregue e sem lamúrias. Já dizia facilmente “não” às colegas, quando
a convidavam para a coscuvilhice. Sabia que ao não ir iam de certeza
falar dela… mas estava melhor assim. Maria Helena queria abundância e a abundância começa pelas palavras que nos saem boca fora. Além
disso, ela sabia que estava melhor do que elas, por isso tanto lhe fazia o
que diziam.
O Carlos estava finalmente a compreendê-la, embora de vez em quando
se apresentasse como um teste para ela. O casamento melhorou, pois
também passou a manifestar mais amor. Ele confiava nela e gostava de
ver a mulher feliz. Quando se esquecia, gritava e barafustava com ela.
Nesses momentos, respirava e evitava que o pior dela viesse à margem.
Ignorava muitas vezes. Preferia ter paz a ter razão. Já não alimentava
muito o ego. Não dava corda à dor. Era uma nova mulher que ali estava e
tinha escolhido o caminho da alma. A outra Maria Helena morreu e fora
enterrada.
E que andaria a congeminar o marido? Ela sabia que o Carlos nunca
mais tinha sido o mesmo desde que o patrão o mudou de poiso. Lidava mal com a mudança, coitado, ao contrário dela, que agonizava com

tanta estática. Ele na oficina, ela no supermercado, ela no supermercado, ele na oficina. Ele régua e esquadro, ela curva e contracurva. Credo. Mais diferentes não podiam ser. Porque se terá apaixonado por ele,
dava por si a pensar. A seguir ao Mário, foi o que lhe apareceu e pareceu
melhorzinho, e nos primeiros anos até foi bom. Passeio para aqui, passeio para acolá. Depois, arrumaram-se a um canto a ver a vida passar.
Ó que suplício. Tenho que o espevitar também. Sacudi-lo. Ou sim ou sopas. Anda Carlos, anda viver, que a vida é bela quando queremos fazer
alguma coisa dela. Larga a televisão, não te enterres já, homem. Olha
que eu vou-me à vida. Contigo ou sem ti, mas vou.
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Aquilo bateu-lhe com força. Tinha que arranjar uma solução e depressa.
Deu por si à porta dos cabeleireiros, certificado numa mão, boa disposição na outra. Todos os dias, era o seu novo ritual, antes de ir para casa. O
Carlos já estava avisado que não ia chegar sempre cedo. E que a roupa ti-
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- Maria Helena, não achas que já estás a abusar? – atirou-lhe o Carlos,
olhos pregados como sempre na televisão.
- A abusar do quê? - perguntou calmamente, enquanto lavava a loiça do
jantar.
- Nessas coisas dos sonhos. Queres tudo de uma só vez? - disse o homem, enquanto mudava de canal.
- Quero. Quero tudo a que tenho direito.
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Sentada no carro, dava por si envolvida com volúpia na música que saía
do rádio. Maria Helena olhou para o certificado que recebera: estava feito o curso. Aquele papel, por si só, de nada lhe valia, pensou. Teria que
fazer mais. E se já tinha ousado avançar, era a altura de agir. Deixar para
sempre o papel de vítima. Foi, quiçá, a melhor conquista pessoal que fizera no seu processo de auto-cura: não perder muito tempo a ter pena
de si própria. Hoje mesmo ia reescrever o currículo e falar com algumas
donas de salões de cabeleireiros. O futuro estava à espera. O verbo era
ação. Não havia tempo a perder.

nha que esperar mais tempo no cesto. Homens. Eles é que a sabem toda.
Casam e arranjam empregada doméstica de graça para a vida toda. Ela
andava a tentar ensiná-lo a passar a ferro e a cozinhar, mas aquilo não
lhe entrava na cabeça. Toda a vida tinha visto a mãe naquele papel. E as
mulheres também são culpadas, pois legitimaram esta situação.
As meninas a brincar às casinhas, os meninos aos popós. Em casa manda a mulher? Manda não... trabalha. Sim, podes ir tirar o curso, se deixares o jantar feito primeiro. Sim, podes ir tomar café com as amigas,
mas deixas a roupa passada. Sim, podes ser feliz, mas só aos bocadinhos, depois de dares tudo por tudo no pano do pó. Quanto engano,
Meu Deus.
O marido não vivia, televisionava. Era o suficiente para ele. O comando
da televisão numa mão, as preocupações fora da cabeça. Assim umas
resmas de horas por dia. Aquilo fazia-lhe confusão mas decidiu não o
chatear. Optou por não se sentar ao lado dele, a televisionar também,
com a vida a escorrer entre os dedos. E os dias de folga aproveitados
para dormir? Para dormir?
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Não Carlos, aqui a Maria Helena não precisa de dormir, precisa de viver.
A tua opção de vida não é a minha opção de vida.
Ela sabia que o marido vivia assim porque vivia no medo. Já tinha desistido e tentava que ela fosse igual. Não há maior tragédia do que transformarmo-nos no que não somos e não gostamos só pela convivência
diária com o outro. Ela gostava do marido, não queria era ser igual a
ele. Usava-o como mestre para desaprender. Amava-o também por isso.
Na luz é fácil brilhares mas na escuridão é um desafio de superação. Foi
assim que comunicou ao marido que não o ia mudar mas não ia ser igual.
Ia ler ao invés de ver televisão. Ia passear ao invés de ficar a dormir até
mais tarde. Ele era ele. Ela era ela.
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De vez em quando faltavam-lhe as forças. Depois respirava e enchia o
peito de ar. Havia ali uma dor miudinha, junto ao peito, uma moinha que
a acompanhava nas horas em que estava sozinha, mas especialmente
quando se sentia sozinha mesmo estando acompanhada por certas pes-

soas da família, das quais não se conseguia afastar por serem períodos
de festa, santa hipocrisia. Era a dor da incerteza, do medo, das dúvidas
e de não saber muito bem o que raio andava cá a fazer, ao cimo da Terra.
Sentia-se assim sempre depois de falar com algumas pessoas que mais
pareciam ter nascido dentro de um frasco de fel.
- Então, Maria Helena, agora andas a estudar à noite? - perguntou-lhe
a Tia Irene.
- Ah, sim mas já acabei. É para ser cabeleireira.
- Ai sim, e valeu-te de alguma coisa?
- Para já ainda não, a não ser para sentir que não desisti de mim própria. Sabe, não quero ficar parecida com aquelas mulheres que vivem
só em função dos filhos e marido e depois chegam a velhas e dizem que
já é tarde demais para mudarem. A cobardia é muito feia, não acha, tia
Irene?
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- Maria Helena, o que é que se passa. Estás louca?
Pensou uns segundos antes de responder, não lhe apetecia armar confusão.
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Era dia de folga. Decidiu que não: não seria mais um dia igual aos outros.
Claro que tinha que limpar, claro que tinha que arrumar, claro que tinha
que cozinhar, claro que tinha que ir levar e buscar os filhos à escola. Mas
naquele dia também tinha que arranjar mais de cinco minutos para si.
Lembrou-se de ir rever o papel de sonhos e lá estava: ir a um SPA. Epá,
isso é que era. Foi saber preços e ficou desiludida. Não havia verba para
tal luxo. Tudo o que é bom custa dinheiro… E ainda dizem que o dinheiro
não dá felicidade? Não dá, não dá, mas que ajuda bastante ajuda.
Mas a falta de dinheiro não poderia servir de desculpa. Decidiu então
criar um SPA em casa. Foi o que fez. Uma vez mais. A máscara de beleza
no rosto, o hidratante no cabelo, o banho de espuma perfumado, a luz a
meio tom, as velas com cheiro a baunilha, a depilação com tempo e cuidado, o amor próprio a florescer... O marido saiu mais cedo do trabalho
e deparou-se com aquele espetáculo em casa. Pronto, estava mais que
visto, a mulher tinha endoidecido de vez. Cheiro a baunilha no ar, música zen, o vapor a sair em cones da casa de banho..

- Estou, estou. Mas agora cala-te, despe-te e enfia-te aqui na banheira
comigo.
Fizeram amor como dois adolescentes apaixonados.
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- Maria Helena, então as notas dos filhos correram bem?
- Ah, acho que sim, ainda não vi com atenção. Mas olha que não são as notas
o mais importante, sabes? O mais importante é eles serem boas pessoas. De
nada vale estarem no quadro de mérito e um dia terem um bom emprego e
um bom carro se não derem boleia a ninguém.
Ficou a pensar na conversa que teve com aquela mãe. Mas porque
é que os pais exigem tanto dos filhos? Que sejam os mais bem-comportados, que tenham as melhores notas, que sejam os melhores desportistas, os melhores músicos, os mais sorridentes, os que participam em tudo. Seria para mostrarem ao menos esse êxito aos outros?
Pediu um chá de tília e meteu-se a pensar. Habituou-se a parar para refletir sobre o que lhe acontecia.
Claro, os pais sentem que já falharam em termos do sucesso - pelo menos
do sucesso que a sociedade estipula como sucesso - e tentam realizar-se
através dos filhos, pobres crianças. Exigem tudo dos filhos e exigem tudo
dos professores - e que vida esta dos professores, eles também muitas vezes colocados a ensinar os filhos dos outros longe dos seus próprios filhos - porque sentem que deles já não há ponta por onde se pegue. Estuda
para teres boas notas, estuda para arranjares um emprego, para poderes
comprar uma boa casa, um bom carro, para seres bem-sucedido para a
sociedade, para passares 40 anos num emprego que muitas vezes detestas, para pagar coisas que compraste mas detestas. Não. Não era isso que
queria para os seus filhos.
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- Maria Helena, como é que consegues?
- Como é que consigo o quê, Zulmira?
- Andares assim, tão bem-disposta, sempre sorridente. Ninguém é assim
tão feliz. Só podes estar a fingir...
- Achas? Olha, estás enganada. Sabes, já não me dou ao trabalho de fingir

o que não sou. Agora, tira lá a tua máscara de bem-intencionada e assume
a invejosa que és. E faz como eu. Faz-te à vida, que o comboio não espera.
Digo isto para te ajudar. A felicidade não é o destino, é o caminho.
Desde que se tinha libertado das companhias erradas, Maria Helena andava mais sorridente, de bem com a vida, e os outros estranhavam, estranhavam, estranhavam. Como é que alguém pode andar sempre contente? Só podia estar medicada. Ou então era fingimento, só pode. Para
Maria Helena, sorrir tinha sido a sua melhor decisão. O tempo ia passar
de qualquer maneira até à hora da sua morte… então que o passasse bem
e a sorrir, porque de nada lhe valia andar triste e cabisbaixa. Até andava a conseguir vender mais perfumes e cremes por catálogo ultimamente, trocos que ajudavam a compor o orçamento familiar. Porque seria?
Porque quem comprava os perfumes queria, no fundo, alcançar a sua
atitude, o seu sorriso. Se andasse sempre emburrada, não vendia nada.
Há uns dias, na caixa de supermercado, uma cliente que tinha um salão
até lhe perguntou na brincadeira se um dia não queria trabalhar para ela,
de tão bem-disposta que era. Levantou o sobrolho com a provocação, disse
que sim, claro, e sorriu ainda mais. A atitude positiva estava pelo menos
a abrir-lhe algumas portas. Mesmo que não tivesse mais nada, tinha ao
menos aquilo. A Esperança. Era isso que incomodava muita gente. A gente
errada.

- Deixa-me dizer-te um segredo, Catarina. É daqueles que custa ouvir
porque a verdade às vezes dói. Rasga-nos a alma. Mas aqui vai, porque
quando eu o descobri fez-me maravilhas e mudou a minha vida para sempre. Sabes tudo aquilo que aprendeste em pequena e que muitas vezes já
veio do tempo dos teus avós? O que te ensinaram neste sistema? As regras
que foste obrigada a aprender em casa ou fora dela? Aquilo de ouvires
chamar solteirona a quem não se queria casar ou mulher da vida a quem
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Algum tempo depois de ter terminado o curso, Maria Helena encontrou
a melhor amiga, Catarina. Há meses que não se viam e a amiga parecia-lhe envelhecida, fatigada. A conversa deu-se sem que ela receasse o
julgamento de quem a escutava, afinal era da sua melhor amiga que se
tratava. Precisava de desabafar, de lhe explicar porque estava diferente.
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ousava simplesmente divertir-se? Pois. Está tudo errado. Está tudo ao
contrário, salvo raras e preciosas exceções. Contaram-te a história do
avesso, rapariga. A princesa não conheceu o príncipe, casaram, tiveram
filhos e viveram felizes para sempre. Não é assim na realidade. Na realidade a princesa casa, faz comida, lava, passa a ferro, tem um emprego de
oito ou mais horas, dá à luz - e se dói que se farta - e vive em função dos
outros porque lhe disseram que é uma egoísta quando se atreve a pensar
nela. E ela acredita e aceita ser infeliz para o resto dos seus dias. Como as
mulheres que estão ao lado delas, nas reuniões da escola, no supermercado, no trabalho, na rua ou no café. Como as suas mães e irmãs. Juntam-se
porque se identificam e já não se sentem tão sós com as suas escolhas. O
segredo? É deitar tudo abaixo e começar do zero. Zerar. Não precisas de te
separar. Basta arranjares o teu espaço dentro do teu relacionamento. Se
ele te ama vai quer que sejas feliz. De uma vez por todas, entra num relacionamento contigo própria ou então escolhe ser vítima da tua cobardia.
Só não te queixes Catarina. Eu já te disse: tu és especial, mas convenceram-te que nunca o devias ser.
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Quando se sentia mais em baixo, quase-quase a desistir outra vez,
Maria Helena parava, inspirava e expirava. Aprender a ouvir a sua
própria respiração, ter consciência de cada lufada de ar que lhe regenerava a derme, era uma descoberta recente. Vamos respirar três
vezes seguidas. Pro-fun-da-men-te. Depois, era sempre a crescer.
Cancela. Cancela os pensamentos negativos, os medos, os receios, o que
pode nunca vir a dar certo. Cancela tudo menos a esperança, Maria Helena. Pode demorar, mas até lá chegares não te percas nos avanços e recuos,
nos trilhos sinuosos da vida, esse mistério que ninguém sabe muito bem
explicar. Cancela. Coloca o vestido mais bonito, vai buscar os sapatos novos e não esqueças o batón. Muda a rádio se a música te faz sentir triste,
não comas a sandes até ao fim se não te estiver a saber bem. Muda de opinião as vezes que forem necessárias. E cancela. Cancela os dias tristes, as
piadas sem graça, as conversas alheias que não te levam a lado nenhum.
Se estiver a chover, dança à chuva, se estiver sol contempla o azul do céu
e nota como é tão, mas tão bonito, e que privilegiada és por o conseguires
ver. Inspira, expira, admira.
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Às vezes doía. E não era pouco. A pedra a esmagar o peito. O ar a faltar
naqueles momentos em que acontece o que não pode acontecer. Tinha
acontecido. Logo no dia em que tinha uma entrevista de emprego num
novo cabeleireiro e não podia faltar. A mãe nas urgências do hospital e
ela lá no corredor. Preocupada. O coração nas mãos. Os olhos no relógio.
Teve que escolher e escolheu. Não pensou mais no assunto. A sua balança era a consciência que ia levar à noite para a cama.
A mãe teve alta e disparou-lhe, rezingueira:
- O que é que estás aqui a fazer? Não tinhas uma entrevista de emprego?
Não me digas que faltaste por causa de mim... Olhou para ela e sorriu.
Estava em forma a sua mãe. Não lhe podia causar mais dor, ela já era
amarga demais. Envolveu-a num abraço e mentiu:
- Foi adiada mãe. Ainda bem, não acha?
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Finalmente, para Maria Helena o amor próprio tinha triunfado. Sabia,
no entanto, que era um trabalho diário aquele que tinha pela frente. Mas
já reconhecia ter feito a conquista mais poderosa de todas, alcançada
através de um profundo, lento e muito doloroso trabalho de mudança
interior, desde o momento em que começou a abrir espaço para ela. Sem
remorsos. Sem cobranças. Sem discussões nem atritos. Sem esforço. No
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O maior equívoco que existe na sociedade, Maria Helena, é a confusão
entre egoísmo e amor próprio. Leva as pessoas a acreditar que se gostarem delas são egocêntricas, e assim se multiplicam milhares e milhares de
pessoas infelizes que se contaminam umas às outras e perpetuam essas
crenças durante gerações. Liberta-te, Maria Helena. Não tenhas medo de
pensar diferente. Tem medo de pensares igual e descobrires que afinal estavam todos errados.
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Não valia a pena. Mais cego é quem não quer ver. Havia mulheres que
não a compreendiam. Os homens ainda pior. Deixou de perder energia a
tentar explicar que tinha que cultivar o seu amor próprio para se conseguir amar e perseguir os sonhos.
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jogo da vida, ela contava. Sim, ela contava no Campeonato da vida. Ela
já tinha vivido uma história. Uma história repleta de singularidades, de
uma mulher nos seus 40, que só queria uma coisa: ser feliz.
Quase um ano depois, pegou no embrulho do livro que ficara em cima da
mesa da sala de estar. Rasgou o papel e surpreendeu-se. Era um livro de
páginas em branco.
Foi então que decidiu: no dia seguinte iria despedir-se e pedir um empréstimo para abrir o seu salão. Só dependia dela, e ia conseguir. Agora
tinha a certeza. Maria Helena estava finalmente pronta para ser autora
da sua própria história.

r ec e i ta pa ra u m a v i da r o u ba da
por G r aç a C o s ta

Um dia roubaram-me a vida e eu não percebi.
Entrei no hipnótico caminho da dor
com a leveza de uma bailarina em pontas,
sem ver que, com o passar dos dias,
os pés, tal como a vida começavam a sangrar.
Depois, parei e pensei:
um dia esta dor ainda me vai ser útil
e deixei-a engrossar, como torrente de lava encosta abaixo.

Hoje, sou barro moldado por mãos hábeis, serenas e ternas.
Na plasticidade dos dias,
cresço e renasço com cada janela de esperança que abro.
Junto-lhes alguma estravagância guardada no ventre da saudade,
adiciono uma pitada de desejo,
e deles retiro
o meu pão,
o meu mel,
o sal com que tempero o tempo que resta.
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Depois, um dia cresci.
Libertei a ira e resgatei do fundo de mim o efémero sentir dos humanos.
Despertei do torpor de uma alma esfiampada
e lenta mas persistentemente
lancei-me na reconstrução de mim.
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No desamparo do silêncio das noites em branco,
alimentei a ira e o desencanto;
derramei as lágrimas caladas durante os dias que corriam velozes,
como velozes nasciam as marcas no rosto e os fios de prata no cabelo.
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da língua portuguesa.
Reservados todos os
direitos, de acordo com
a legislação em vigor.
Origami Livros é uma
chancela da Médio Tejo
Edições.

Médio Tejo Edições
Edf S. Domingos
Rua de S. Domingos, 336,
1ºC
2200-397 Abrantes
mediotejoedicoes.net

